OKTOBER 2017
TEMA: Forut – barn i andre land
UKE:
40

MÅL: Tenke over hvordan vi er mot hverandre

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

2..
UTEDAG/ Matpakke!

3.
Samling:Barn i andre land

4.
1- og 2årsgrupper
Kl.09.45-10.30

5.
Samling: Barn i andre
land

6.
Sangsamling

Høstferie
41

9.
UTEDAG/ Matpakke!

10.
11.
Samling – Den
1- og 2årsgrupper
barmhjertige samaritan
Kl.09.45-10.30
Møtedag

12.
Barn i andre land

Varm lunch
13.
Fotografering kl.09.00

Varm lunch
42

43

16.
UTEDAG/ Matpakke!

23.
UTEDAG/ Matpakke

17.
18.
Samling – Den gylne regel 1- og 2årsgrupper
Kl.09.45-10.30
Møtedag
24.
Felles øving kl.10
Forutaksjon kl.15.30-17

30.
44
UTEDAG/ Matpakke!
Foreldresamtaler

25.
1- og 2årsgrupper
Kl.09.45-10.30

19.
Samling: Barn i andre
land

20.
Felles Forutsamling!

Forming!
26.
Samling Eventyret om
”Pannekaka”

Varm lunch
27.
2 åringene skal se på
teater☺
” Andungen”
Varm lunch

Hva har vi gjort i september?

Hva skjer i oktober?

Temaet vårt i september har vært «Gud som
skaper». Vi har hatt flere fine samlingsstunder
hvor vi har snakket om alt hva Gud har skapt.

Temaet vårt i oktober er «Forut». Forut er en norsk
organisasjon, hvor deres formål er å medvirke til
sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres
kamp for bedre levekår og grunnleggende
menneskerettigheter spesielt barn og kvinner i
fattige land.

Eventyret vårt
”Pannekaka”.

denne

måneden

har

vært

Vi har også satt i gang med 1 og 2 års grupper
hvor barna har gjort ulike aktiviteter. Det er fint
for de yngste å få hele basen for seg selv
innimellom. Da får de ro til å fordype seg i leken
etter sitt tempo. De eldste har trivdes godt med å
treffe 2 åringene fra Marihøna .2 åringene har hatt
sangsamling, de har lagd figurer fra eventyret om
” Pannekaka” i modelleringsleire og de har lagd
og smakt på pannekaker.
Vi har også startet med utedag på mandag, der vi
har prøvd oss på tur til Nøstehaven og hilst på
hønene.
I september fikk vi også tre nye barn som har
trengt litt tid for å bli kjent med barnehagen og
oss små og store på Nøtteliten☺

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,
og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering (R11, s.34).

Vi skal få høre om noen barn fra Sri Lanka, og
hvordan det er å være barn i der, se bilder og film
derfra, og vi skal lage produkter som vi selger til
dere på Forutaksjonen som er tirs 24. oktober kl.
15.30-17.00 (nærmere info om dette kommer).
I samlingene våre har vi temaer som «Barn i andre
land», Den barmhjertige samaritan» og «Den
gyldne regel», hvor vi snakker litt om hvordan vi
skal være mot hverandre så alle kan ha det bra.
Vi vil også ønske velkommen til to nye barn som
begynner på Nøtteliten! I løpet av måneden.

Øvrig info:
Viktige datoer i oktober:
Fredag 13: Fotografering fra kl. 09.00.
først gruppebilde, deretter portretter. Fint
om alle er i barnehagen til klokken 09.00
denne dagen.
Tirsdag 24: Forutaksjon med foreldre
klokken 15.30-17.00. Ta med kontanter,
gjerne mynt.
Fredag 27 kommer det en
teaterforestilling til barnehagen. Stykket
som skal spilles er ”Andungen” Dette er
en forestilling som egner seg for barn fra
2 år og oppover.
I uke 44 fra mandag 30 starter jeg opp
med foreldresamtaler. Jeg henger lister i
garderoben og tar kontakt med dere så vi
får satt opp tid☺

Hilsen alle voksne på Nøtteliten ☺

Varmlunsj i oktober
Uke 40:
Uke 41:
Uke 42
Uke 43

