
Månedsbrev for januar 

 

Godt nyttår alle sammen!  

Håpe alle har hatt en fin julefeiring og et godt nyttår. Det var kjekt å starte opp et nytt år 

med herlige barn som syntes det var spennende å komme å treffe venner og leke igjen på 

Bamsebo. Nå er vi klare for et nytt år med nye aktiviteter og nye ting å lære.  

Desember var en måned fylt med samlinger, med sanger om julen og barna syntes det var 

gøy å trekke kalender der de fikk en innpakket sydd figur som de skulle henge opp på et 

juletre. 24 figurer for 24 dager. Vi tente også adventslys. Lussekatter bakte vi og 

pepperkaker. Barna rullet boller og trykket ut former. Baksten ble spist på Lucia dagen og 

pepperkaker koste vi oss med innimellom. Vi hadde også nissefeiring hvor både voksne og 

barn hadde nisseluer og vi spiste grøt. Nissen kom også på besøk, dette var både gøy og litt 

skummelt.  

Smittevern: Som alle vet så er det stor smitte i kommunen for tiden og da må vi alle gjøre 

vårt til å begrense dette. Vi er fortsatt på gult nivå og vil fortsette med det smittevern vi har i 

dag i tillegg til å være enda mer beviste der vi kan for å redusere smitte. Så dersom barnet 

ditt er litt forkjølt en dag så er det greit å holde det hjemme noen dager for å se det an. Det 

står også informasjon på FHI sin nettside.  

Ellers har vi begynt med matservering igjen til lunsj og frukt. Vi vil også her begrense smitte 

ved å smøre på til barna. De får valget mellom ulike pålegg. Dersom noen skal spise frokost i 

barnehagen må en ta med matboks.  

I januar vil vi fokusere på fargen blå. Hva er blått, hvor finner vi fargen? Nå som det er så 

kaldt ute kan vi sette ut vann og se om det fryser. Vi håper på litt snø, men imens får vi synge 

litt vintersanger og gå turer ute. Vi vil prøve å være mer på tur og dele barna opp i grupper 

slik at gjerne en gruppe går ut og en er inne. Da får barna oppleve trygghet og 

tilstedeværende voksne som er med de i leken. Samtidig kan vi bedre tilrettelegge aktivitet 

etter aldersnivå og interesse. Vi vil fokusere på trening av sosial kompetanse og det å ta 

kontakt på en god måte slik at andre ønsker ha en med i leken.  

Vi venter med foreldresamtaler til etter 18 januar så får vi ta en ny vurdering da, alt 

ettersom hvordan smitten er ellers i samfunnet.  

Hipp Hurra for Liam som blir 3 år, 12. januar!  

Hilsen oss alle på Bamsebo.  



 

 


