
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsbrev for november. 

 

Takk for et fantastisk godt oppmøte på FN dagen, og for alle gode bidrag til kafeen. 

Oktober er over og her kommer en oppsummering av det vi har gjort. Høsten har vært i 

fokus og vi har hentet naturmateriell både i skog og ved sjø. Vi har samlet kongler og samlet 

de i en pose av hønsenetting. Turer i regn og sol, med og uten mat. Bål i bålhuset på nord var 

veldig spennende. Så var vi så heldige å få gresskar av tanten til Mikkel så alle fikk tegnet på 

sitt eget som de tok med hjem. Stor interesse for halloween så selv om vi ikke «feirer» 

halloween er det viktig at vi møter dem på deres interesser.   

Ekornene har avsluttet prosjektet med Larven aldri mett som de har det veldig gøy med. 

Uglene fortsetter med fuglefesten og div oppgaver. Vi fortsetter med tema høst og vennskap 

i november, men på slutten av mnd starter vi litt med juleforberedelser. 

 

Bursdager denne mnd: 

Jesper 3 år  

 

 

 

 

 

 

 



Beskjeder:  

 

Minner om planleggingsdager 17 og 18 november. 

Vi vil gjerne at alle har med seg drikkeflaske i bhg. Dette er praktisk når vi går på tur og når 

de er tørste og trenger drikke. Dere må ta den hjem en gang i uken for vask. Vi har dessverre 

ikke kapasitet til det. 

Uglene kommer til å gå lengre turer og trenger derfor en god tursekk som kan henge i bhg 

eller tas med hver tirsdag. De har tusenbein som turvenner og det er Kirsti og Eirik som er 

ansvarlige for disse turene.  

Så er det mye regn for tiden så det er fint om dere tar en runde og sjekker innholdet i skapet 

med ekstratøy. 

 

Ønsker dere alle en fortsatt fin høst, å ta kontakt om det er noe dere vil ta opp. 

 

 

Hilsen Marit-Elise. 


