Månedsbrev desember for Vettene
November måned ble en hektisk måned på Vettene, vi startet med Halloween-feiring mandag 1. nov. der vi lagde lykter av gresskar og alle som ville, fikk kle seg ut. Kjempestas. Dernest var det Ane sin tur å feire 4 årsdagen sin. Den ble feiret den 15. november med raketter, sang og is. Kjempefin feiring. Videre denne måneden har vi avsluttet undertemaet høst, og tatt fatt på vinter. Vi har fortsatt å holde fokus på følelser og bruker aktivt følelsesbegreper i samtale og lek med barna. Vi leser bøker i smågrupper og har aktive dialoger med barna om det vi leser og ser. I november startet vi også på juleforberedelsene, og har hatt diverse formingsaktiviteter som utfordrer finmotorikken og kreativiteten til barna. Siste uken i november hadde vi også pepperkakeverksted! Det var veldig kjekt å se hvor mye glede barna fant i å kjevle ut og forme pepperkakedeigen. Å pynte pepperkakehjertene som vi skal bruke i julekalenderen var ekstra spennende. Det har også blitt noen turer i nærområdets skoger, lekeplasser og småberg denne måneden, der barna har fått øvd på alle kroppens ferdigheter gjennom lek.
I desember vi vi fortsette juleforberedelsene, temaet vinter og vi vil fortsatt legge vekt på følelser i samtaler med barna. Vi skal også feire Rayan og Fredrik som begge blir 5 år i desember. Vi skal ha flere turer i nærområdet og kanskje en tur til sentrum, juleverksted, feire Lucia, ha nissefest og lære litt om juleevangeliet (jmf. Rammeplan, 2017, kap. 9.). Vi skal ha julekino, julelunsj og generelt sett kose oss og glede oss til jul.
Viktige datoer i desember:
3. desember, Rayan 5 år.
6. desember, Fredrik 5 år.
8. desember, julevandring i Hafrsfjordsenteret.
13. desember, Lucia-markering.
20. desember, Nissefest
23. desember, Julelunsj
24. desember. God Jul! 
Trollene November 
I førskolegruppa jobber vi med et veiledingshefte for barnehagen som heter Trampoline, det er laget for 5 åringer og revidert etter ny rammeplan forbarnehagen. Det legger vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforstålese.
Og er delt inn i temane, meg og deg, mønster, former, måling, tall, plasering, sortering, stavelser, rim, symboler og bokstaver.
Dette vil holde fram med til skolestart og lager vårt eget hefte.
Vi har nå vært på svømmimg hele ti ganger i høst og har siste gang på førstkommende torsdag. Guttene har vært flinke og følgt innstrukser fra instruktør, spennende å følge utvikling deres. De har blitt både tøffere og tryggere i vann. Oppfordrer dere som foreldre til å holde det vedlike i samen med barna.
Skøyting, vi var på skøyteopplæring i slutten av oktober. Og her fikk vi grundig opplæring av en litt ”streng” mann som sa vi måtte bare reise oss om vi datt og slo oss. Og det gjorde vi, etter tre dager med intensiv og strukturert opplæring så har alle barna hatt stor framgang og glede av å stå på skøyter. Siste skøyting for i år blir førstkommende onsdag 1 desember. Vi tar sikte på å gå en gang i uken samen med den andre Trolle gruppen på Tussene etter nyttår.
De som foreldre blir innvitert til å se Trollegruppa gå Lucia-tog 13 desember på morningen. Se eget skriv i hylla.
14 desember skal trollegruppa bort å Synge på eldretreff på Harfsjordsentert.
Museumsbesøk 16 desember. 
Vi besøker Appesinbåten.
For førjulsstemming og stavangerminner på Stavanger maritime museum og om bord på M/S Rogaland.  

Mvh. Meliha, Cathrine, Remy og Kristian


