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Godt nytt år til dere alle sammen. Håper alle har hatt en fin jul med
familien sin. Det kan nok ha vært en annerledes jul for noen, men nå
er hverdagen tilbake og vi på Storeskogen er klare for mye lek og
moro i snøen. For endelig kom snøen og det våte været vi forlot før
jul er nå glemt (heldigvis). Vi hadde en veldig fin førjul i barnehagen i
desember. Vi laget julegaver, pepperkaker og var på krybbevandring.
Vi hadde også en veldig fin Lucia-feiring og nissefest med nissen på
besøk. I år hadde han med seg en «liten» mus også. Både store og
små setter stor pris på å få besøk av nissen og hjelperen hans. Vi
avsluttet desember med julebord med deilig mat.
Nå er vi veldig klare for vinteraktiviteter. Alle som vil kan ha
med ski i barnehagen, vi ønsker ikke staver og anbefaler smørefrie
ski. De som har smøreski må komme med ferdigsmurte ski. Skiene
kan stå her hele tiden. Barna bestemmer selv når de vil gå på ski og
hvor lenge. Det er nå kjørt opp skiløyper på jordet og vi voksne
kommer til å gå med barna der når de ønsker, og det er rom for det.
Vi kommer til å ake en del både i barnehagen og utenfor. Så her blir
det mye fysisk aktivitet framover.
Turene på tirsdager blir lagt opp litt annerledes pga. kulden. Vi
kommer til å gå på kortere turer og spise i grillhytta. I januar vil vi
ha temaet «Skinnvotten». Dette er et eventyr om en mann som
mistet votten sin i skogen og når natten kommer, flytter det inn
mange dyr i votten. Eventyret kommer vi til å jobbe med på tur og i
barnehagen. Kanskje vi er heldige å se noen dyrespor i skogen til noen
av dyrene i «skinnvotten».
Vi starter med skiskole på mandager for Elgene, og vi kjører da
til Spikkestad skistadion. Vi reiser fra barnehagen kl. 9.30. Alle
Elger må ha ski (ferdigsmurte) og staver. Her kommer vi til å leke
oss fram til ferdigheter som; gå opp en bakke ved å bruke
fiskebeinmetoden, bli trygge på å stå ned bakker, leke på ski og mye
annet. Skiskolen avslutter vi med å gå en skitur med sekk på ryggen.
Vi kommer til å tenne bål og kose oss. Hjortene og Rådyrene vil ha
tilbud om skilek i oppkjørte løyper på jordene utenfor barnehagen.
For Hjorter og Rådyr blir det litt mer «frivillig» om og hvor lenge de
ønsker å gå.
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Tiden fremover blir forhåpentligvis preget av vinter og minusgrader.
Vi kommer så klart til å kose oss ute og barna er avhengig av å ha nok
klær på seg. Alle trenger minst to par votter, ull og fleec tøy og gode
ullsokker. Det er viktig at alle har strikk på dressen. Har de ikke
strikk som går under skoene så sklir dressen opp og snøen kommer
inn i skoene og de blir våte og kalde. Strikker (knappehullsstrikk) får
dere enkelt bestilt og kjøpt på nett
(https://www.stoffogstil.no/sytilbehoer/strikk/knapphullsstrikk19mm-sort-3m). For at alle skal ha en god opplevelse av å være ute er
tøyet helt avgjørende.
Vi ser fram til en fin periode med mye vinteraktivitet og mye moro
Hilsen
Gunn-Oliv, Hanne, Benedikte, André, Nina og Christian.

