
NOVEMBERBREV FRA MAURTUA 
November er her. Oktober var en spennende måned som toppet seg med en fantastisk FN-

kafe. Så kjekt at så mange hadde anledning til å komme! Nå går det mot kaldere tider, så det 

er lurt å ta en sjekk i hyllene til barna og sørge for at det er nok skiftetøy. Vi ber igjen om at 

alle merker klær og sko godt. Ha en flott november! 

NYTTIG INFORMASJON 

Fiskemåltid: Hver tirsdag serverer vi et varmt fiskemåltid. Vi får levert 3 ulike menyer; 

fiskepudding, fiskeboller og fiskekarbonader. Alle rettene serveres med poteter, grønnsaker 

og diverse sauser. 

Sykkeldag: Hver mandag og tirsdag har Maurtua og Bamsebo sykkeldag. Det betyr at i 

utetiden fra 12 til 14 er det våre to avdelingene som får førsterett på syklene vi har i 

sykkelskuret. Onsdager er det sykkelfri dag. Torsdager og fredager er det sykkeldagen til 

Labbetuss og Tusenbein. 

Skolestartergruppe: Vi jobber med aktivitetsboken «Trampoline», leser en bok som handler 

om å starte på skolen, og gjør formingsaktiviteter. 

Barnerupper: Vi deler barna i mindre grupper. Vi gjør ulike aktiviteter inne eller ute. 

Eksempler på aktiviteter: Rollelek, konstruksjonslek, ulike spill, forming (maling, klipping, 

liming), snekkerboden, uteleker. 

Skiftetøy: Husk å sjekke skapene inne på avdelingen. Vi ønsker to sett med klær, i tilfelle 

uhell eller regnvær. Vær spesielt obs på sokker og truser, det er ikke så kult å gå uten. 

Navnelapper: Vi anbefaler alle å merke alle klær med navn. Det går 18 barn på avdelingen, 

og vi har ikke mulighet til å huske hvem som eier hva, med mindre alt er merket med navn. 

Bokdag: Ta med yndlingsboken og del den med venner! Boken kan gjerne være knyttet til 

månedens tema. Vi kikker på bøkene i samlingen. Boken trenger ikke være på norsk, det er 

spennende med fremmede språk også. Husk å merk boken med navn. 

Turdag: Hver mandag tar vi sikte på å gå en tur. Vi går vanligvis ut porten klokken 09:30. I 

starten blir det kortere turer i nærområdet (lekeplassen ved Kilden eller Sommerhaugen). Det 

hender vi tar med mat og spiser lunsj før vi returnerer. Etter hvert går vi lenger. 

Hetlandshallen: Vi er så heldige at barnehagen vår kan disponere en del av Hetlandshallen 

hver torsdag, som vi har fordelt mellom alle avdelingene i barnehagn. Vi skal ta bussen dit 

sammen med Bamsebo. Tidspunktet vi kan låne hallen er ganske tidlig, 09:25-10:20, så vi 

spiser frokost 08:15-08:45 og satser på å gå klokken 09:00. 

 

MÅNENDENS TEMA: HØST 

Denne måneden jobber vi videre med vennskap og følelser, men vi tar for oss temaet «Høst». 

Det blir kaldere, våtere og det blåser mer. Det er sol, regn og regnbuer. Vi må kle oss 

varmere, mens trærne har mistet bladene. Høsten er en flott fargefest, og vi vil gjerne være 

med på festen. 

Stikkord: Høst, blader, kaldt, vått, regn, vind, regnbue, rød, gul, grønn, brun, vann, varme 

klær, lue, votter, hals. 

  



MÅNEDENS SANG/DIKT 

Høsten kommer (mel: Fader Jakob) 

 

Høsten kommer,  

adjø da sommer. 

Takk for sol, takk for lys. 

Hør nå tuter vinden, 

stryker deg om kinnen 

det er høst, det er høst. 

 

BURSDAGER 

JOHANNES blir 4 ÅR 26. november! 

OLIVIA blir 4 ÅR 26. november! 

Hipp hurra! Gratulerer så mye med dagen!       

 

 

MERK DISSE DAGENE DENNE MÅNEDEN 

• 10. november, vi reiser til Hetlandshallen. Denne dagen spiser vi frokost 08:15-08:45 

og satser på å gå fra barnehagen 09:00. Har dere ikke mulighet å komme innen vi går, 

kan dere ringe og avtale å møte oss i Hetlandshallen. 

• 17. og 18. november, planleggingsdager i barnehagen. Da er barnehagen stengt. 

 

KONTAKTINFORMASJON 

Det henger en liste over navn og nummer til foreldre i fingarderoben. Spør gjerne om du ikke 

finner den. 

 

FORELDREVEILEDNING PÅ BUFDIR 

Materiell og levering er gratis for privatpersoner. Her er mye bra informasjon til foreldre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen oss på Maurtua! 


