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Mandag

Tirsdag

44
1.
Ordensbarn:
Badegruppe
Alfred
Emily
Hemmeligheter/
Tur i nærmiljøet

2.
Tur gruppevis
Bjørk
Gran
Furu

45
8.
Ordensbarn:
Badegruppe
Adriel
Hedda

9.
Tur gruppevis
Bjørk
Gran
Furu

Hemmeligheter/
Tur i nærmiljøet
46
15.
Ordensbarn:
Dennis
Badegruppe
Sigrid

Hemmeligheter/
Tur i nærmiljøet

47
22.
Ordensbarn:
Sarah
Hemmeligheter/
Silje
Tur i nærmiljøet

Vi løser oppdrag 3
som naturvakt

Vi løser oppdrag 6
som naturvakt

16.
Tur i gruppe
Bjørk
Gran
Furu

Onsdag
3.
Aldersgrupper
Elg
Hjort
Rådyr

10.
Aldersgrupper
Elg
Hjort
Rådyr

17.
Aldersgrupper
Elg
Hjort
Rådyr

Torsdag
4.
Hemmeligheter

11.
Hemmeligheter

18.
Hemmeligheter

Fredag
5.
Interkulturell
samling

12.
Interkulturell
samling

19.
Interkulturell
samling

Vi løser oppdrag 7
som naturvakt
Uglefest

23.
Tur i grupper
Bjørk
Gran
Furu

24.
Aldersgrupper
Elg- museum
Hjort
Rådyr

25.
Hemmeligheter

26.
Interkulturell
samling

Julegrantenning
48
29.
Ordensbarn:
Mikkel
Hemmeligheter/
Adrian
Tur i nærmiljøet

30.
Tur i grupper
Bjørk
Gran
Furu

1.
Adventsamling

2.
Adventsamling

3.
Adventsamling
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Vi takke for en koselig høstfest selv om været ikke var helt med oss. Takker for alle bidragene
som kom inn til Forutaksjonen.
I oktober har vårt fokus vært på Forut, som dere fikk høre på høstfesten. Barna har
vært med på samlinger hvor vi har lært om landet India hvor Indrani bor, hva hun pleide å leke
når hun gikk i barnehagen og med vennene sine. Vi har også laget tradisjonell mat fra India.
På turene har vi lest og snakket om forskjellige eventyr fra India. Barna har syntes dette har
vært spennende.
På turene har vi også laget mat på bål og kost oss rundt bålet med maten. Vi bruker
forskjellige turmål og barna syntes dette er gøy. Det er alltid noe gøy å finne på i skogen.
I november så skal vi ha fokus på å være naturvakter i naturen. Vi kommer til å få nye
oppdrag fra ugla som vi må løse. Dette er med på å øke barnas forståelse av naturen og hvor
viktig det er å passe på naturen vår. Oppdragene vi får er gjerne knyttet opp mot årstiden.
November er «hemmelighetens» tid. Vi skal begynne å forberede oss til jul. Mer kan vi
ikke si om den saken. Mot slutten av november så skal Elgene ut å finne et juletre til
julegrantenningen fredag 26.11. Julegrantenningen er felles for begge avdelingene. Vi møtes da
ute foran juletreet og synger noen sanger og spiser pepperkaker. Dette er et arrangement for
barna.
Gruppetid går som normalt i november. Elgene skal tilbake til museumet i Oslo for å jobbe
videre med temaet søppel i havet. Nærmere beskjed kommer.
Nå kommer kulden snikende og det er viktig at alle har nok klær i barnehagen for at
barna skal få en fin tid ute. Selv om temperaturen synker er vi mye ute i lengere perioder.
Dette ønsker vi å ha i hyllene til en vær tid:
Votter *2
Regnvotter
God lue *2
Hals
Ull og fleec tøy
Ullsokker
Regtøy
Cherrox
Høst/Vintersko
Parkdress/ Vinterdress (når det er behov)
Nok skiftetøy i boksen!!!! (får dere med møkkete tøy hjem ta med rent dagen etter)
Vi ønsker votter, luer hals osv i øverste hylle. Ulltøy osv i nederste hylle.
Minner om at foreldresamtalene snart begynner og at det er frivillig å skrive seg på. Vi
pedagoger deler barnegruppa oss imellom og dere får mer informasjon på Vigilo om hvem dere
kan ha samtale med. Det blir også hengt opp samtalelister på avdelingen.
Hilsen alle oss på Storeskogen
Mail til pedlederene:
Gunn-oliv@heggumbarnehage.no
hanne@heggumbarnehage.no
mhemet@heggumbarnehag.no
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