November
Elefanten
uke
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Tema: Eventyret om pannekaka og gullhår
Mandag
Eventyrsamling

30

Tema: Pannekaka

Eventyrsamling

6

Tema: Pannekaka

46
Kjøkkenuke

47

Eventyrsamling

13

20

Tema: Gullhår og de 3 bjørnene

48

Eventyrsamling
Tema: Gullhår og de 3 bjørnene

Eventyrsamling

7

Tema: Pannekaka
Varmlunsj: Fiskepinner med
grønnsaker og potetmos

Tema: Pannekaka – Vi lager pannekaker

Eventyrsamling

Tirsdag
Eventyrsamling 31
Tema: Pannekaka
Varmlunsj: Kjøttkaker med
grønnsaker og pommes frites

Velkommen til Erik Aleksander😊
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201

2017

Eventyrsamling 14
Tema: Pannekaka
Varmlunsj: Kokt torsk med
potet, gulrøtter og eggesmør

Eventyrsamling 21
Tema: Gullhår og de 3 bjørnene
Varmlunsj: Havregrøt

27

Eventyrsamling 28
Tema: Gullhår og de 3 bjørnene
Varmlunsj: Spagetti med
kjøttsaus

Onsdag
Bibelsamling

Torsdag
1 TURDAG/UTEDAG

Tema: Den sterke Samson
kl. 10.00 på leseløven

Bibelsamling

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og vanter i
sekken. Vi går 10.00 til
Tomineborgdalen

8 TURDAG/UTEDAG

Tema: David og Goliat
kl.10.00 på leseløven

Bibelsamling
Tema: Daniel i løvehulen
kl.10.00 på leseløven

Bibelsamling
Tema: Dronning Ester
kl.10.00 på leseløven

Bibelsamling
Tema: Jona i Hvalens Buk
kl.10.00 på leseløven

Fredag
2 Teater

15

3

Vi får besøk av teater og skal
få se «Andungen» kl.10.00 på
Apekatten

9

10

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og vanter i
sekken. Vi går 10.00 til
Tomineborgdalen

kl.1030

TURDAG/UTEDAG 16

Sangsamling

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og vanter i
sekken. Vi går 10.00 til
vikingskipet

Sangsamling på apekatten
kl.10.00

22 TURDAG/UTEDAG 23
Ta med matpakke drikke,
sitteunderlag og vanter i
sekken. Vi går 10.00 til
Tomineborgdalen

29 TURDAG/UTEDAG 30
Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og vanter i
sekken. Vi går 10.00 til
Tomineborgdalen

Planleggingsdag

17

24

Barnehagen er i dag
stengt.

Teater

1

Vi får besøk av teater og skal
se «Noen daler ned i skjul»
kl.10.00 på apekatten
Vi pynter basen til advent😊

Oktober på Elefanten
•

I oktober har vi jobbet med Forut sin barneaksjon, som er et pedagogisk opplegg der barn i Norge får lære om barn i andre land. I år har vi blitt med aksjonens faste
maskot Monki på reise til Sri Lanka, hvor vi har blitt kjent med den 4 å gamle gutten Sivatas og hans familie. Vi startet reisen vår med stempel i passene som barna selv
hadde laget, og vi latet som vi fløy den lange veien til Sri Lanka med saft om bord på flyet. Ruth-Nancy hadde med seg flotte fest drakter, og spennende figurer vi fikk
se i samlingsstunden. I løpet av forut måneden har vi sett film, hørt eventyr, smakt på mat fra Sri Lanka, og laget flotte
Viktige datoer:
produkter dere foreldre fikk kjøpe på selve aksjonen.

•

Tusen hjertelig takk til alle som deltok på årets forut-aksjon, vi fikk inn 16.187,-😊

Fredag 3 November: Teater I
barnehagen. «Andungen» kl.10.00

•

Mandag 9 oktober ble høstens miljødag gjennomført, og barna gikk ivrige i gang med å rydde uteområdet i
barnehagen, plukke søppel, rake løv og fikse lekene i boden etter oppdrag fra miljø ugla vår. Vi spiste lunsjen vår ute i
lavvoen, og fikk servert fiskepinner i lompe! Tusen takk til alle barna som gjorde en kjempe innsats denne dagen!

Fredag 24 november: Planleggingsdag,
barnehagen er I dag stengt.

•

Barna er så gode til å gå på tur, dette fikk vi spesielt se den dagen vi gikk ned på lekeplassen ved engene. En ivrig gjeng
som tok fatt på en lengre tur enn vanlig, og som frydet seg over alle de nye spennende lekeapparatene som var å finne
på lekeplassen. Til tross for tung bakke hjemover igjen, så gikk turen hjemover igjen strålende, og barna var klart stolte
da vi kom tilbake til barnehagen igjen.

•

I bibelsamlingene fikk vi høre om Josef og brødrene hans, om den gangen Josef arbeidet for farao i Egypt, og da han til
slutt ble gjenforent med og reddet familien sin. Vi har også fått høre om murene rundt Jeriko.

•

Vi har feiret to bursdager denne måneden, Jakob og Jonathan som ble 4 år, hipp hurra 😊
«I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske
opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur». (KD 2017).

•

Med dette utdraget fra rammeplanen vender vi tilbake til eventyrenes verden, og vi skal jobbe med
eventyrene om «pannekaka» og «gullhår og de 3 bjørnene». Vi gleder oss til å jobbe videre med temaet
vårt for i år, og ser frem til ulike måter å jobbe med disse eventyrene på.

•

Vi ønsker Erik Aleksander velkommen på Elefanten, han er ny pedagogisk leder inne på basen!

Tusen takk for en fin oktober med mange flotte stunder på elefanten, vi ser frem til en november full av eventyr:)!
Hilsen fra Elefantene v/Christine😊

Fredag 1 desember. Teater i
barnehagen «noen daler ned i skjul»,
kl.10.00
Torsdag 7 desember: Denne dagen
reiser vi på julesamling på
Frelsesarmeen, og de som ønsker, kan
ta med gave og levere der denne
dagen.
Husk: Barna kan gjerne ha med seg en
hvilepute til hvilestund i barnehagen.

