Petter Smart
November
Oktober på avdelingen
I oktober har vi
kommet godt i gang
med å gjenskape det vi
har lest i boka om
Ruffen.
12. oktober hadde vi
aksjonsdag i barnehagen. Der kom det inn
kr 4.241,- som gikk til
Røde kors innsamlingsaksjon. På siden her er
noen bilder fra denne
dagen.

Ungene jublet og sa at
nå har vi fått snø når
de viste oss at de ikke
bare har vann i
slangene på bilen. All
som hadde lyst fikk lov
til å prøve å spyle med
slangen sammen med
en av brannmennene.
Besøket ble avsluttet
med blålys og sirener.
20. oktober var vi på
tur med hele
avdelingen.

Torsdag 13. oktober
hadde vi besøk av
brannbil inne i barnehagen. De viste oss litt
av det utstyret de har
på en brannbil.

November på avdelingen
Fra og med november
har vi fast turdag på
torsdager—unntatt i
uke 47 da turdagen er
på fredag. Vi deler
barnegruppa i to, fordi
det er lettere å gå på

tur med færre barn.
Den gruppa som er
igjen i barnehagen
jobber da med
prosjektet. Da holder
vi som regel på med en
formingsaktivitet.

Mot slutten av måneden vil vi nok dreie litt
mere inn på julehøytiden og
forberedelser til denne.
Vi skal bake litt og så
må vi jo få laget noen

julegaver.
Vi har kjøkkenuke i uke
46 og da lager vi oss
varmmat i løpet av uka.

Solhaug
barnehage

Petter Smart
Tlf: 40 40 49 21

Periodeplan, månedsbrev og prosjektarbeid
Fra november er det laget en periodeplan for november, desember og januar.
Det meste av innholdet her er felles for alle tre avdelingene. Denne får dere i
papirutgave for denne gangen, men fra neste periode vil denne henges opp
som oppslag på døren på avdelingen. I tillegg vil den legges ut på kommunens
hjemmeside under barnehagen/avdelingen.
Månedsbrevene vil dere få som vanlig.
Informasjon om prosjektet vil dere finne litt både i periodeplan, månedsbrev
og månedsplan.

Garderoben og klær
Vi ber om at alle kan
være så snill å rydde litt
på plassen til sitt/sine
barn ved henting. Det
er to kurver på plassen.
I den ene skal det ligge
klær som man bruker
inne, i den andre
legger vi varmere klær.
Innesko legges i hylla—
her legger du også en
lue og ett par vanter/
votter. Den skal ikke
være full av andre klær.
I kurven for inneklær
må det ligge:
Truser, gensere, strømpebukse/stilongs, sok-

ker, bukser. Vi ønsker
minst to av hver.
I kurven for uteklær
må det ligge:
Fleece/ulltøy, minst to
par vottet/vanter, hals/
buff og ullsokker.
Nå er det blitt så kaldt
ute at vi har sendt
hjem gummistøvler.
Alle må derfor ha
cherrox eller annet
varmt vanntet fottøy. I
tillegg må alle ha et par
varme sko (ikke joggesko).

Alle må ha dress og
regntøy.

