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MÅNEDSBREV FOR TUSENFRYDENE
OKTOBER

OKTOBER!
Vil først begynne med å takke for alle som kom på
foreldremøtet. Fint å fortelle/vise dere hvordan vi
jobber på avdelingen.
Da var det alt oktober og høsten er i full gang. Vi har
blitt godt kjent på gruppa nå, og vi har blitt en
sammensveiset gjeng. Vi vil i kommende måned gå
mer inn på årstiden og vi vil fokusere på FN dagen og
gjøre oss kjent med ulike land. I hovedsak blir det de
landene vi har barn/voksne fra. Norge, Spania,
Eritrea, Iran, Frankrike, Bolivia, Thailand og
Danmark.
Dersom noen har lyst til å bidra med mat eller
lignende i forhold til de landene vi skal ha om, så er
det bare å gi beskjed til personalet.

MÅNEDEN SOM HAR GÅTT:
GRUPPE RØD
Gruppe Rød har jobbet med vennskap og
brannvern denne måneden. Bjørnis har
vært med på alle samlingene og vi har blitt
veldig glade i sangen og dansen hans.
De har også lagd flotte høstbilde som
henger inne på avdelingen.
GRUPPE BLÅ
Gruppe Blå har denne måneden jobbet med
høst, vennskap og brannvern. De har snakket
om hva vi skal gjøre hvis det brenner, hva vi
ikke skal gjøre, hvor vi skal ringe, hva vi skal si
osv. De har tegnet, sunget, hatt rim og regler om
brannvern. Mange flotte høstbilder henger rundt
på avdelingen.

SPRÅKPROSJEKT
Denne måneden vil vi ha nye
nøkkelord. Disse er følgende: venner,
blad, flagg, regnbue og FN flagget. Vi
skal bruke historier, rim og regler,
eventyr, sanger, rekvisitter osv, for å
fremme det vi skal formidle.

FN- DAGEN.
Det blir dessverre ingen markering av FN
dagen for foreldre i år pga covid 19 og
restriksjoner rundt det.
Vi vil jobbe med temaet på avdelingen og i
smågrupper. Vi vil også lage mat som
kjennetegner landene.

Annet:
• HØSTFERIE
I uke 41 har skolene høstferie. Vi ønsker å få beskjed hvis noen skal ha fri.
Skriv det på listen på døren. Denne uken vil vi ikke sette opp så mange
fastsatte planer på månedsplanen og tar heller ting litt som det kommer og
barns medbestemmelse vil stå i fokus.
• STUDENTER-PRAKSIS
I uke 42 og 43 kommer det to 1.klasse studenter fra UIS. De holder på med
barnehagelærerutdanningen. De skal være hos oss i to uker så kommer de tilbake i 5 uker
etter jul. De heter Kaia og Karianne. Ta godt imot dem.

• MAT
Det ser ut som om vi skal begynne med mat i barnehagen igjen. Vi kommer tilbake med
endelig oppstart på dette så snart som mulig.

En ring av gull
EN RING AV GULL
EN RIKTIG STOR
MED PLASS TIL ALLE HENDER
DER INGEN ER STØRST
DER INGEN ER MINST
DER INGEN ER FØRST
DER INGEN ER SIST
VI HOLDER FAST SÅ ALLE KJENNER
AT RINGEN ER SMIDD AV GODE VENNER

