OKTOBER-POSTEN REVUNGER
Takk for godt oppmøte på foreldremøte! Hyggelig og kunne møtes og bli litt kjent
alle sammen

Referat vil komme etter hvert!

En ny høstmåned står for tur. I september har vi hatt mange fine høstdager hvor vi
har fått tilbrakt mye tid utendørs. Vi har fått plukket litt mer bær i skogen og tatt
opp poteter her i barnehagen. Dyra våre har fått godt med stell og ungene er ivrige
hjelpere når noe skal gjøres. Spennende å se gi høna mais og friskt gress og se om
den har lagt igjen noe egg til oss. Grisen må få mat, kos og litt ekstra høy i senga si.
Barna hjelper til med å fylle kanner med vann og bærer de over gårdsplassen.
Vi har hatt brannvernuke og fikk besøk av selveste Bjørnis! Stor stas og bittelitt
skummelt. Stian viste frem brannbilen og de fikk prøve å sprute med vannslangen.
Fikk gjennomført brannøvelse og det gikk veldig fint! Høy pipelyd, men ingen som
ble noe redde. Revungene har også tatt imot to nye barn, velkommen til Norin og
Noelle!
I oktober fortsetter vi å nyte fine høstdager ute på tunet i barnehagen eller i skogen.
Rundt oss er det mange fine farger som vi blir kjent med. Vi skal gjøre litt
forberedelser til høstfesten. Der får dere se litt på kunsten vi har lagd, samtidig få
smake på ulike produkter som vi har lagd fra ressurser i nærmiljøet.
Elgjakta er i gang, og det hadde vært spennende om vi fikk sett en elg. Barna skal få
smake på elgkjøtt, siden vi skal lage elghakk på turdag.
Siste fredag i oktober har vi lysfest. Denne dagen har vi discofest. Det er lov å pynte
seg til fest og barnet kan gjerne ha med seg en lommelykt (husk merk med navn).
Siste fredag i hver måned er det garderobevask, da er det meningen at dere skal ta
med alt av klær hjem.
På onsdag (turdager) kan barna ha med en termos med temperert drikke. Vi lager
mat til lunsj i barnehagen/på tur. Matpakke kun på mandag og tirsdag.

Nå er det kaldere dager og vi ønsker at dette er i barnehagen fremover;
- Vinterpose i vogna
-

Ull som innerste lag (ullundertøy for de som tåler det)

-

Mellomlag med fleece/ull.

-

Lue, buff, votter og regnvotter

-

Tynn parkdress

-

Regndress

-

Støvler med fôr (evt dock boots) og gore-tex sko

-

Godt med skift i kurven

Mangler fortsatt noen samtykkeskjemaer og bilder til album for barna.
Følg med på tavla i gangen, vi setter i gang med utviklingssamtaler etter høstferien.
Ta en titt på hjemmesiden og fotorammen i gangen med bilder fra hverdagen hos
oss.

Ønsker dere en fin oktober og god høstferie til de som skal ha det
Hanne S, Hanne MK, Hanne G, Malin, Hege, Sanna, Karen og Maren

