Månedsrapport November ’21 Blåveisen
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
November er over for denne gang og det har vært en kreativ og innholdsrik måned.
Det første vi startet med var «Brannuke». Her fikk vi hilse mer på brannbamsen Bjørnis og
«Eldar og Vanja», som tok oss med på ulike branntemaer og lærte oss om hvor viktig det er å
passe på, sjekke røykvarsleren at den virker, øve på hvor vi skal gå når alarmen går osv.
Barna visste mye om det som var viktig og hadde mange gode innspill. Vi laga også mye fin
brannkunst og leken ute og inne handlet mye om brann denne tiden 😉 Vi har til og med
slukka brann på vinduet til Albert Åberg med vannslange, vi har hatt fellessamling for hele
huset, der vi fikk se Albert leke med fyrstikker (og det fikk han jo ikke lov til av pappaen sin).
Lunsjen på fredagen var en kjempe god brannsuppe med brannslanger i (tomatsuppe med
spagetti).
Hakkespettene har nå fått lov til å ha med seg Bjørnis hjem på rundgang. Her skal de
hjemme gå igjennom de ulike oppgavene som Bjørnis gir dem og skrive ned. Alle får lov til å
ha han på besøk fra tirsdag til fredag og det er kjempe stas.
I tillegg til at vi hadde brannøvelse der vi skal komme oss fort og effektivt ut, som alltid går
kjempe fint, har vi i år også hatt en «innkvarteringsøvelse». Her øver vi på å komme oss fort
inn når vi hører en spesiell fløytelyd. Dette er første gang vi har gjort og barna klarte dette
kjempe fint 😊
I denne måneden har vi også begynt med ulike julehemmeligheter både i gruppene og på
avdelingene. Det er alltid like spennende dette med hemmeligheter. Vi undrer oss sammen
om hva hemmeligheter er. Vi snakker om det med gode hemmeligheter og de
hemmelighetene som ikke er så gode, som det er lov til å fortelle til noen. Mange av våre
julehemmeligheter i år er inspirert ut i fra materialer vi har rundt oss for å ivareta
bærekraftig utvikling og gjenbruk er et stikkord 😊
Vi har fått gjennomført mange fine foreldresamtaler denne måneden. Det er alltid hyggelig å
få tid til å sette seg ned å snakke om de ulike barna og deres utvikling. Takk for gode
samtaler 😊
I slutten av denne måneden har vi hatt to dager med juleverksted på hele huset. Her har vi
bakt pepperkaker, lussekatter, laga engler, julekort og mye annet fint. Da syda huset av gode
lukter, mye julemusikk, latter, juleglede, spenning og kos 😊 Alle sansene våre har fått lov til
å virke mye her.
Nå har «Rampenissen» flytta inn til oss og vi gleder oss til å se hva han finner på nå i
Desember. Vi ønsker der alle en fin førjulstid 😊

