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Vi har to bursdagsbarn i november!
Hipp, hipp hurra for Victor og Selma
som begge blir 5år!

Litt informasjon:
Fredag,13. november er det planleggingsdag. Barnehagen er stengt.
I uke 44, 45 og 47 har vi Silje Desiree Jensen på vår avdeling.
Hun går 3.trinn deltid på høyskolen og jobber til daglig på Espira
bhg Oreid. Det er alltid spennende å dele tanker og opplevelser sammen og barna våre
er allerede helt betatt.

Framover kommer vi til å være mer inne. Vi har til nå vært mye ute i naturen, så vi
nesten har glemt hvordan det er å være inne over lengre tid. Derfor jobber vi aktiv med
gode rutiner i overgangssituasjoner for å forhindre støy som kan være
stressende for små og store over lang tid. Vi deler oss i lekegrupper og vi
går til hverandre når vi vil si noe for å forhindre uønskede høye
stemmebruk.
Vi skal «jobbe» litt med mønster, tall og former. Tallene finner vi igjen i
fortellinger, rim og leker. Vi vil også måle lengder. Kort- lang.
Vi jobber kontinuerlig med sosialkompetanse. Og nå i november vil vi ha
litt ekstra fokus på;hvordan inviterer vi andre med i leken, så at alle føler
seg inkludert og ikke blir utestengt. For å lære barn gode ferdigheter vil vi blant annet ta
i bruk småsteg. Gjennom dukketeater, bilder og samtaler, i leken og gjennom hele dagen,
får barna våre erfaring og høre om hvordan de og vi kan løse konflikter og sette navn på
følelser.

I Kristensamlinger følger vi Daniel og hans venner. Vi snakker om at gode venner støtter
hverandre, står opp for det som føles riktig og ha integritet.
I musikken fortsetter vi der vi er. Nå har vi denne høsten snakket mye om Vivaldi, og
hørt på de fire årstidene i begynnelsen av hver samling. Barna viser en stor sangglede, og
de er så med i samlingene. Vi har samlinger sammen (skolestartere, språksprell og
bamseklubb) og vi deler de opp. Når vi deler gruppa så spiller vi instrumenter, bruker
fallskjerm og hopper og danser. Vi spiller i orkester, og vi jobber med rytmelære. Vi
kommer nå også til å begynne og snuse på julesanger i slutten av måneden.
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Barna har ønsket seg flere turer til Buskerudparken eller til
treningsapparatene ved elva. Det skal vi gjøre. Det har falt ned mye løv i
det siste og det blir spennende å følge med i forandringen i naturen.

Litt praktisk:

Høsten er her og det er blitt en god del kaldere ute. Derfor ber vi dere nå om å sende med
en pose med varme klær, gjerne ull! Ekstra stillongser, luer, votter/hansker og bøff er
veldig greit å ha. Så legger vi det opp i kurven til hvert barn slik at vi har muligheter til å
skifte ved behov.

Hilsen fra Lekestua

