November hos Revungene
Tiden flyr når man tilbringer dagene med en gjeng aktive, morsomme,
utfordrende, utforskende, gromme og fantastiske Revunger som sørger for at
hver dag er en lek! Oktober har, som alle andre måneder, fløyet avgårde, og
plutselig er vi ved veis ende. Vi har vært heldige og har hatt en fantastisk
høstmåned, med både fine solskinnsdager og morsomme, mystiske gråværsdager.
Akkurat slik høsten skal være: lunefull, vakker og mystisk. Vi har hatt utrolig
mange fine turer i skogen, vi har laget mat på bål, lekt, plukket bær, gått på
«jakt» og sovet i hengekøyer. I skogen blomstrer kreativitet, selvstendighet og
rollelek. Grillen ved gapahuken fungerer ofte som fengsel eller hundebur, den
store steinen er en klatrevegg eller et troll, under brua over bekken bor det et
digert troll og Revungene blir til bukkene bruse som skal til seters. En stokk blir
til ei rifle og i tåka lusker digre elgokser som skytes fra elgpostene rundt om.
Ikke rart det er moro å være med denne gjengen på skogstur! Noen har også
rukket en tur til biblioteket med Hanne G og Maren denne måneden. De kom
tilbake med morsomme bøker som vi kikker i nesten hver dag. Litt ekstra
spennende når vi bare har dem på lån! Vi avsluttet Oktober med skikkelig fest,
det var veldig moro! Barna var med å forberedte, og syns det var stor stas med
diskokule, lyslykter og pølsefest.

Denne uka begynner den siste Revungen, Ulrik, dermed blir gruppa komplett. Vi
gleder oss til det! Snart begynner vi så smått å forberede advent, og noen
julehemmeligheter som sendes med hjem til jul. Her er det prosess og ikke
resultat som står i fokus, det viktigste er at barna har glede av det underveis. Vi
fortsetter med turdager, grupper med forskjellige aktiviteter, og dyrestell.
Grisene slaktes i slutten av November/begynnelsen av Desember, så nå gjelder
det å ligge i sælan med å sørge for at julematen vår har et godt liv og får godt
stell før de tar fatt på siste reis.
Ha en fin November måned!
Høst-hilsen fra de ansatte hos Revungene

