
 

November har ankommet, og høsten blir plutselig snart til vinter.  

 

Oktober gikk over i en fei, men vi fikk jammen fylt tiden med mye 

gøy før måneden var over.  

Vi har jobbet mye med tema om de tre grisene og ulven som blåser 

ned alle husene. Barna har utfordret sine kreative sider og laget 

sine egne griser. Vi har hørt fortellingen på lydbok i spisetiden, og 

på turene i nærområdet har vi plukket med oss naturmaterialer. 

Med disse har vi alle samarbeidet om å lage husene til grisene. Et 

laget med kvister, et med pinner og et murhus. Se mer bilder på 

nettsiden.  

 

Vi runder av dette prosjektet i uke 43/44, da vi i uke 44 endelig blir 

fulltallig - Velkommen til Marlon Emil!!! 

 

 

 

Skinnvotten blir vårt nye tema fra midten av november, og vi gleder 

oss til å bade barna i nye ord og uttrykk. På samme måte som med 

forrige prosjekt, vil vi jobbe over tid, og dra inn alle fagområder i 

det vi gjør ila barnehagehverdagen. 

Vi vil fra uke 45 starte med prosjektet. Her skal 

høsten bli til vinter, grisene byttes ut med alle de 

dyrene som får plass i votten, julepynten skal 

begynnes på, og rampenissen melder ankomst i 

slutten av måneden.  

 

Før den tid skal vi markere FN mer enn hva vi 

allerede har gjort. Vi er 13 forskjellige 

nasjonaliteter på Tommeliten, og gleder oss til å invitere til 

Åpen Dag 03.11.  

 

 

Ellers er det igjen endringer i personalstaben fra sist foreldremøte, 

og vi takker for forståelsen og høfligheten mot alle de flotte 

vikarene som hjelper oss med armer og bein! Kine, Esther og Bee 

står stødig i stormen. Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål 

i forhold til dette eller andre ting dere måtte lure på        

 

Høstklem fra gjengen på Tommeliten  

MÅNEDSBREV TOMMELITEN 
November 2022 

VIKTIGE DATOER I NOVEMBER: 

03.11 – ÅPEN DAG, VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE! 

08.11 – FOTOGRAFEN KOMMER! 

07-09.11 – KINE FERIE 


