ØSTBY BARNEHAGE NOVEMBER 2018
UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG
1. Turdag

44

FREDAG

VI ARBEIDER MED:

2.

• Språkgrupper
• Juleaktiviteter/
hemmeligheter
45

5. Grupper

6.

7. Grupper

8.

9.

• Julekalender
• Turdager
• Baking

46

12. Grupper

13. Turdag

14. Grupper

15.

16. HEI-DAG!

• Viktigheten av å
hilse til hverandre

47

19. Stompbaking

20. Starter med
juleaktiviteter

21.

22. Kulturskolen på
besøk 10.00

23.

48

26.

27.

28.

29. Ordne til advent

30.
Planleggingsdag for
personalet.
Barnehagen stengt!

Måneds-info for november
Vinteren nærmer seg for fullt nå. Spesielt ungene gleder seg over hvert snøfnugg som kommer og kan
nesten ikke vente med å ake eller gå på ski. Nå er det ikke tvil; vinterklær og vintersko er det som gjelder
nå. Fint om ungene har et ekstra par med votter og noe å ha rundt halsen, en buff eller en krage. En
fleece/ull-genser og -bukse er også godt å ha under dressen når det er kaldt.
Vi fortsetter med grupper ut uke 46. Siste del av november begynner vi med litt juleaktiviteter. Vi har
erfart at det er lurt å begynne tidlig med juleaktivitetene så desember måned ikke blir bare stress, men
at vi kan ha tid til å kose oss også. Lene, mamma til Elma, blir med oss på stompbaking en dag. Ellers så blir
det mer baking, julepynt og julegaver.
«Hei»-dagen markerer vi i fredag 16. Der fokuserer vi på viktigheten av å si hei til hverandre og at det
skal være naturlig å si «hei» hver gang vi treffes. Vi setter respekt og det å se hverandre i fokus, ikke
bare for denne dagen, men også videre framover!
Siri og Elin gjennomfører foreldresamtaler med alle foreldre i løpet av november. Vi deler på ansvaret slik
at vi tar hver våre samtaler. Avtaler blir gjort med hver enkelt av dere.
Husk! Fredag 30.november er det planleggingsdag i barnehagen og barnehagen er stengt.
Hilsen Elin, Siri, Bea og Bjørg

