
 MÅNEDSBREV FOR 

NOVEMBER  

 

Hei alle sammen! 

Ja nå er vi allerede i november og om noen uker starter vi opp med juleforberedelser, men 

først tar vi et tilbakeblikk på måneden som har gått. 

TILBAKEBLIKK: 

Endelig har vi fått startet opp med tur og vi har hatt noen fine turer med hele gruppen i 

måneden som har gått. Et par av turene gikk til den store lekeplassen og her er det kjekke 

lekeapparater som må prøves ut. En tur gikk opp til sauene på Jernalder gården. De er like 

spente hver gang om vi får se noen og de gjorde vi. Siste tur gikk til en lekeplass med en stor 

båt og lekeapparater. 

I samlingene med Eikenøtt gruppen har vi lest boken "Georg og vennene går på fossiljakt ", 

Vi har også sett småfilmer om Rexy. Vi spiller lotto (fokusord), og vi ser at de har blitt veldig 

flinke til å vente på tur når vi spiller. Sangene vi har hatt i perioden kan de fleste 

deler av nå. Konglegruppen: har hatt sangsamlinger, men de har også fått hørt 

historien om Lisen flere ganger. De er veldig spente når vi tar frem Lisen og 

alle kosedyrene hennes. 

Pysjamasfesten kom alle i pysjen og hadde med sin favoritt kosedyr. Vi tok 

en fellessamling der alle barna/voksne fikk vise frem sitt kosedyr. Etter 

samlingen så vi en film om Ole Brumm og vennene hans. Til lunsj fikk barna 

servert eggerøre og stekt fiskepudding på skivene sine. Barna har fått servert 

havregrøt, spagettirett, lapskaus og fiskepinner til varmt måltidene i oktober. I hverdagen 

inne/ute har vi søkelys på språk, vi benevner det vi gjør med barna og vi synger mye. Sang 

kortene er veldig populære. 

Aktivitetene som barna har vært med på er: De har malt med svamp, laget kunst til FN-

dagen – håndavtrykk av barnas hånd på lerret - og malt med kost på ispinner. De har også 

vært med på matlaging. Vi har vært ute å lekt med alle bladene og snakket om ekornet. Papir 

og fargeblyanter er en daglig aktivitet. Det er alltid kjekt å få tegne litt eller å fargelegge. Å 

pusle er også en aktivitet de liker svært godt. Vi vil oppfordre dere hjemme til også å ha 

utstyr til finmotoriske aktiviteter som dere kan gjøre hjemme med dem. 

Det var veldig kjekt at så mange av dere kunne komme og markere FN-dagen i barnehagen. 

Barna gledet seg og var veldig spente. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

Frem til planleggingsdagene fortsetter vi med tema "Fellesskap og inkludering". Etter 

planleggingsdagene starter vi opp med litt juleforberedelser. Tema er da "Jul". Temaplan blir 

hengt opp i grovgarderoben. 

- Vi skal bake pepperkaker til julekalenderen i desember. 

- Vi starter opp med å synge julesanger. 

Adventsamling med Hulen: 

Vi har hatt som tradisjon i Gosen barnehage at vi har felles adventsamling med Hulen og 

denne fine tradisjonen fortsetter vi med. Mandag 28. november kommer Hulens barn på 

besøk til Kvisten og det gleder vi oss til. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedenfor kommer det noen datoer som vi vil dere skal merke dere og viktig informasjon: 

* Foreldreundersøkelsen får dere tilsendt 1. november. Dere har svarfrist til 20. 

desember . Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger og vi setter stor pris på at dere 

tar dere tid til å svare og sende den inn. 

* Vi minner dere på planleggingsdagene, torsdag 17. november og fredag 18.  

november. Da holder barnehagen stengt. 

* Foreldresamtalene holdes i uke 44 og 45. Liste henger oppe i grovgarderoben så det 

er bare å sette seg opp.  

* Det blir hengt opp lapp om juleferie. Her fører dere på barnets navn om det skal ha 

fri/ikke fri. 

* Har fått beskjed om at jeg må minne dere på å sjekke at det ligger rett mailadresse i 

IST. 

*  Ved fravær gi beskjed før kl. 09:00. 

* Vi vil minne dere på at når dere går inn i innergarderoben så må dere enten ta av 

dere skoene eller ta på dere de blå plastsokkene. Vi ønsker videre at dere henger 

ytterjakker, flisjakker og skotøy her i innergarderoben, slik at det bare er dresser, 

regntøysett, vintersko og støvler som er i yttergarderoben. 

 

Hilsen oss på Kvisten 


