September-posten for Revunger
August suste av sted og plutselig er september her!
Fire nye barn har begynt denne måneden, vi
begynner å bli godt kjent med både Mikkel, Selma,
Odine og Johanna. Gleder oss til fortsettelsen! To
nye barn begynner i slutten av September, vi gleder
oss til å ta i mot Norin og Noelle denne måneden.

Det er for tiden mye forkjølelse og snørrete neser. Dette er nesten en slags
tradisjon på småbarnsavdelingen på høsten. Håper det sklir fort over for de
fleste! I ukene som har gått siden ferien har vi stort sett brukt tiden «hjemme» på
gården. Vi steller hver dag med de nye grisene våre, som har fått navnene Grise
og Nøffe. Det er mulig å skrive seg på liste dersom dere har lyst til å stelle dem i
helgene. Vi har også brukt mye tid i kjøkkenhagen vår. Der har vi plukket rips,
solbær og bringebær, og smakt på gulrøtter rett fra jorda. I havninga beiter Luna
og Litago, det er stor stas å tilbringe tid sammen med dem. Enten stå ved gjerdet
å øve på ku-språket: «møøøøøø». Eller å ta med kraftfor inn til dem å stryke dem
forsiktig på nakken mens de koser seg med et gourmet måltid. I hønsegården
hersker splittelse mellom gamlefar med de tre sure hønene hans, og
ungdomsgjengen som ble klekket fram ved påsketider. Det er morsomt og
lærerikt å henge ut sammen med dem å observere hvordan «dramaet» i flokken
utspiller seg. Vi gir dem mais fra hendene og synger for dem, og bytter litt på
hvem som får være ute. Barna viser stort engasjement og glede over hønene.
Ekstra stas er det å plukke egg som vi kan putte rett i kjelen og spise til lunsj.

September vil nok fortsette litt på samme måte. Samtidig som vi vil følge med på
hvilke endringer høsten byr på i nærmiljøet vårt. Vi gleder oss til å se trærne
skifte farge, at tyttebæra blir moden og se trekkfuglene i store flokker på
himmelen. Høsen er nydelig og vi gleder oss til å tilbringe den med de fineste
Revungene! Vi håper også at Stian og Zelda får dreisen på fuglejakta, slik at vi
kan få utforske skogsfuggelen på nært hold. Spennende!

Fint hvis alle kan ta med bilder til sitt barns «hus». Vi lager en plakat på
avdelingen for hvert barn, slik at de kan vise fram sine nærmeste. Ta med noen
bilder av de mest sentrale personene/dyrene i ditt barns liv, gjerne med navn
bakpå. Det pleier å være veldig stas å kunne vise fram dem man er glad i, til alle
på avdelingen. Det kan også være greit å ha et par tøfler/innesko på hylla i
gangen. Husk også å levere skjema med tillatelser så fort som mulig! Vi vil gjerne
dele noen bilder med dere på hjemmesiden, men venter til vi vet hvem som syns
det er greit
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