Månedsrapport fra Hvitveisen for oktober

Hjertevekst denne perioden var: Passe på at ingen er alene.
Fagområde var: Kunst kultur og kreativitet.
Oktober startet med høstferie, hvor mange barn og voksne tok litt ferie. Vi
avsluttet måneden med ett skikkelig snøvær. Våknet opp 30 oktober til ett hvitt
landskap og 7 cm nysnø. Så gøy med snø igjen, akebrettene kom ut og mange
snømenner ble lagd. Dessverre ble den ikke liggende, men en liten forsmak på
vinteren fikk vi.
Torsdag 11 oktober var det foreldremøte i bhg. Takk for oppmøte alle sammen.
Tema var mobbing, som er et viktig tema i hverdagen. Hjertevekstverdien: Passe
på at ingen er alene. Snakket mye om hva som er greit og hva som ikke er greit.
«Hvordan kan dere som foreldre hjelpe til med å forebygge mobbing?» Hvilket
ansvar har vi som voksne? Hvilke holdninger gir vi videre i måten vi snakker «om,
med og til» andre mennesker?
Fredag 12 oktober lagde vi grønnsakssuppe med noen av de grønnsakene som har
blitt dyrket i barnehagen. Vi hadde både poteter, gulerøtter og reddiker. Stas å
spise noe som man har dyrket frem selv. Vi har også hatt en del krydder og
salat her. Ansvaret for såing og setting har en av de aldersdelte gruppene.
Kjøttmeisen på våren, og som etter sommerferien har blitt Hakkespetter.
Vi har snakket mye med barna om forskjellige kulturer denne mnd. Vi har jobbet
med temaet Forut og blitt kjent med Sivatas og familien/vennene hans. Vi har
sett filmer fra Sri Lanka, vi har fargelagt tegninger og hørt på musikken. Vi har
sett hvordan han bor, og hvordan hans hverdag er. Noen har også smakt på
maten som er typisk fra Sri Lanka. Vi avsluttet prosjektet med en Basar på FNdagen 24 oktober. Her hadde førskolebarna ansvar for salg av produkter,
kaffe/saft og deilige hjemmebakte kaker. Disse hadde Hakkespetten bakt i
barnehagen. Vi fikk inn en god ‘’slump’’ penger som vi kan sende til prosjektet,
som hjelper barna på Sri Lanka. Tusen takk til alle som bidro, og var med å
skapte en fin ettermiddag.
Nå gleder vi oss til Fredag 9 november for da får vi besøk av Gaute Ormåsen
som skal synge sangene fra CD’n for oss.
Foreldresamtaler har vi kommet godt i gang med, noen har hatt og andre står
for tur.
Ha en fin senhøst hilsen Hvitveisen ☺

