MÅNEDSRAPPORT FRA BLÅVEISEN OKTOBER -19.
Hjertevekst: Passe på at ingen er alene
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet.
Vi startet oktober med høstferieuke, noen tok litt fri og andre koste seg i
barnehagen. Det har vært en fin oktober med fine høstdager. Fått smake litt på
både sol og regn, hatt noen fine turer i skogen og nærmiljøet. Gruppene har
hatt forskjellige aktiviteter.
Vi har fortsatt å fordype årets hovedtema som er livsmestring. Og vi fortsatte i
Astrid Lindgrens verden. Vi leser historier og snakker om Pippi, Emil og Per
Pussling. Og vi har snakket om vennskap.
Elisabeth hadde praksis hos oss i begynnelsen av mnd, vi takker for besøket og
for at vi fikk bli kjent med deg.
Torsdag 10 oktober hadde vi høstaktivitetsdag med mange forskjellige
aktiviteter ute. Vi baste i høstløv, hoppet lengdehopp, var på bildejakt og lagde
dørkranser. Vi spiste deilig grønnsakssuppe til lunch. Det ble en veldig vellykket
dag.
I forbindelse med FN-dagen 24 oktober hadde vi FORUT basar til inntekt for
barn i Sierra Leone. Vi har sett filmer, lest historier og blitt kjent med Nanah og
hennes liv. Vi lagde bananchips en dag også. Både gruppene og avdelingene
bar preg av dette en periode, med fine løver, tegninger og andre ting.
På en fellessamling fikk barna en utfordring. De skulle leke en hel dag uten
leker i utetiden. Det ble en morsom dag med mye tanker og gode ideer.
Vi voksne har kommet godt i gang på det nye kjøkkenet, og rutinene her
begynner å ta form. De gamle kjøkkenene er under oppussing og skal bli
arbeidsrom, grupperom og litt lager/materialrom. Skal bli godt å få ting på plass
igjen. Litt kaos akkurat nå ☺ ps! Vi skal beholde kjøleskapene til matbokser,
melk og yoghurt.
Nå ønsker vi vinteren velkommen og det går med stormskritt mot jul.

Senhøsthilsen fra Blåveisen.

