
MÅNEDSBREV FOR HULEN, JANUAR 2023 
GODT NYTTÅR ALLE SAMMEN! 

Tilbakeblikk; 

For en fin Desember vi har hatt       

Aktivitetene har vert; 

Felles adventsamlinger med avdeling Kvisten, juleverksted, nissefest, film, disco, baking, lek, 

og kos, og ikke minst en hyggelig luciafrukost med noen av dere foreldre. 

Håper dere har hatt en fin jule -og nyttårshelg. 

Vi vil takke for forståelsen rundt vikarer. 

 

Januar måned er godt i gang, og vi må bare beklage at plan og brev ikke kommer ut før nå. 

Det begynner et nytt barn på Hulen den 23. Januar, men vi skal fortsatt være 9 barn i alt. Vi 

gleder oss til å bli kjent med han og familien hans. 

 

TEMA FOR PERIODEN ER «JORDA VÅR» 

Det blir fokus på miljø, gjenvinning, og naturen. I den sammenheng vil vi gå tur til, og i 

skogen, der vi undrer oss over alt vi kan se og oppleve der. Å gå i ulendt terreng er også 

viktig i den grovmotoriske utviklingen til barna. Vi har sett fremgang i utviklingen, og barna 

viser glede over den mestringen de opplever. 

Vi tar med oss dette fokuset når vi har aktiviteter i barnehagen som; forming, forsøk, lesing 

av bøker osv. På denne måten ønsker vi at barna skal få en begynnende forståelse for en 

bærekraftig utvikling.  

Ved å dele inn i mindre grupper, når vi hvert enkelt barn bedre, og de får mer ro rundt seg. 

Vi skal eksperimentere litt der vi bruker naturlige elementer som ; vann, ting vi finner ute, og 

bruk av sansene våre.  F eks: flyt/synk, og lytt og gjett. 

Eventyret «skinnvotten» kommer vi til å fortsette med. Ungene synes det er et spennende 

eventyr. Vi bruker konkreter som; dyrefigurer og flanellograf, og gjør om stemmene våre slik 

at de «passer» til de forskjellige dyrene.  

 

Vi ser frem til fortsettelsen av en spennende måned, og er glade for at Christine, vikaren vår 

fortsetter ut januar. 

Mvh Christine, Linda og Heidi 


