
                  Månedsbrev November Froskane 
 

 

 

 

Hei, alle sammen. Da var november her, og vi har fått merke på kroppen at det blir 

kaldere og surere vær ute. Vi på Froskane er mye ute uansett vær, og vi ser at barna 

storkoser seg når de har på seg riktig tøy. Det hoppes i sølepytter, lages sølekaker 

og mye mer. Vi ser at barna nå blir raskt kalde på fingrene, noe som stopper mye fin 

lek. Vi vil derfor anbefale et par med regnvotter som vil holde barnas hender gode og 

varme i november regnet.  

 

Hovedfokuset vårt denne måneden har vært «Forut», der vi har blitt godt kjent med 

Nanah og livet hennes i Sierra Leone. Vi har sett filmer, dramatisert og lekt leker som 

Nanah har lært oss. Vi har også hatt stort fokus på det å være en god venn og at vi 

må være rause med hverandre. Videre har vi også hatt en del formingsaktiviteter der 

vi har hatt høsten som utgangspunkt. Vi har også stiftet en del nye bekjentskaper 

denne måneden. Vi har fått to nye studenter, Tommy og Isak, som også skal være 

sammen med oss de to første uken i november. Når de er ferdige, kommer Fatima 

tilbake og er sammen med oss hver fredag.   

 

I november vil temaet på Froskane være Eventyr. Studentene våre Tommy og Isak 

har allerede kickstartet temaet med en magisk samlingsstund ute med røykmaskin og 

eventyret om Askeladden som kappåt med trollet. Vi kommer også til å gjennomføre 

foreldresamtaler i november. Det vil bli hengt opp lapp på døra med tidspunkt som 

dere kan skrive dere opp på.  

 

 

BURSDAGER 

- Linnea 3 år 10.11  

- Rachel 5 år 27.11  

 

Ellers:  

 

• Husk å skriv dere opp på foreldresamtaler.  

• Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe eller har innspill til tema. 

• Sjekk kurver i garderobe og bad for skiftetøy 

                              Telefon Froskane: 93427413 

        

                                                                     Gratulerer med 

                                                                dagen, Linnea og Rachel  

                                                                                    

                            

 

Vi ønsker alle en fin høstmåned. 

Hilsen alle oss på Froskane. 

        
    
      
      

    
    

      
      
    


