ØSTBY BARNEHAGE OKTOBER 2018
UKE
40

MANDAG
1. Teater i bygda,
«Molly og Partner».

TIRSDAG
2. Turdag

ONSDAG
3. Grupper

TORSDAG

FREDAG

4.

5.

Varm-mat

41

8. Feire bursdag!

9.

10. Grupper

11. "Ta med en
leke-dag»

12. Turdag

16. Turdag

17. Grupper

18.

19. Feire bursdag







VI ARBEIDER MED:
Kroppen
Familien
Astrid Lindgren
Språkgrupper
FN-dagen, ulike kulturer

Grupper

42

15. Grupper

Chai-time

43

44

22. Grupper

29. Grupper

23. Fargelegge flaggene
til de land som er
representert i
barnehagen. Håndtrykk

24. FN-dagen

30. Varm-mat

31. Grupper

25.

26. Turdag

 Se mer informasjon på
neste side 

Månedsinformasjon for oktober
Oktober blir en travel måned og mye som skal skje. Vi kommer til å jobbe i grupper 2 dager pr uke og vi deler gruppa i tre ut
ifra alder. En voksen har den samme gruppa hele måneden, og så bytter vi gruppe neste måned. Gruppene går hovedsakelig ut
på språk og språktrening. De dagene vi har grupper kommer vi til å starte kl 09.30. Det er derfor viktig at alle barna er her
til da.
1.oktober blir det forestilling i Hagelund for 4- og 5-åringene. Den heter «Molly og Partner» og er satt opp i forbindelse med
Skjæraasendagene 2018. De samme barna får også dra til bygda på noe som kalles «Chai-time» 19.oktober. Formålet med
opplegget er å bli bedre kjent med andre kulturer, og det har også en sammenheng med FN-dagen 24.oktober.
Så lenge vær og føre er greit så fortsetter vi med en turdag i uka. Noen ganger kommer vi til å dele oss slik at noen går tur
på formiddagen og noen etter lunsj.
Nå i oktober er det tid for å gjennomføre barnesamtaler. Dette er noe vi gjør med alle ungene som er over 3 år. Det er en
kartlegging i forbindelse med «Onga i Trysil» og spørsmålene dreier seg om hvordan de har det i barnehagen.
Barnesamtalene utføres to ganger i året av en voksen og et barn om gangen.
Vi minner om at det ikke er lov å ha med egne leker inn i barnehagen. Det er noe vi har valgt å gjøre på grunn av at leker
barna har hatt med seg har blitt ødelagt eller borte. Det har vært noen som har lånt bort leker og andre ikke, noe som har
skapt konflikter mellom barna. Vi ønsker derfor heller å ha en «lekedag» i måneden der barna kan ta med 1 leke hver.
Disse dagene må alle barna være forberedt på at en skal kunne låne bort leken til de andre barna. Det er lurt å legge igjen
leker en er spesielt redd for hjemme og heller ta med en leke som tåler litt denne dagen.
Vi er opptatt av at barna skal ha på seg innesko i barnehagen. Det er for at de ikke skal skli på golvet, og for at det kan være
golvkaldt i vinterhalvåret. Fint om dere kan sette innesko på barna når de kommer om morgenen.
Hilsen Elin, Siri, Bea og Bjørg

