September
2017
Elefanten
Uke
35

Mandag
Eventyrsamling 28
Tema: Den syvende far i huset
Hipp hurra for Angelica
4år!

Tema: Eventyr – Syvende far i huset og Askeladden som kappåt med trollet
Tirsdag

Onsdag

Bibelsamling 29
Tema: Noahs ark

Torsdag
30

Vi lager eplekake
Hipp hurra for Ingrid
4år!

Fredag

TUR / UTEDAG 31

1

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og solbriller i sekken ☺
Vi går til hønene kl 10.00

kl 10.30

36

Eventyrsamling 4
Tema: Den syvende far i huset

37

Eventyrsamling 11
Tema: Askeladden som kappåt
med trollet
Kl 10.00 på Leseløven / Regnbuen

38

Vi får besøk 18
Andrea kommer på besøk!
Vi koser oss litt ekstra 😊

39
Uteuke

Eventyrsamling 25
Tema: Askeladden som kappåt
med trollet
Kl 10.00 på Leseløven / Regnbuen

Eventyrsamling 5
Tema: Den syvende far i huset
Varmlunsj: kjøttkaker m/tilbehør

Eventyrsamling 12
Tema: Askeladden som kappåt med
trollet
Varmlunsj: havregrøt

Eventyrsamling 19
Tema: Askeladden som kappåt med
trollet
Kl 10.00 på Leseløven
Varmlunsj: lapskaus

Eventyrsamling 26
Tema: Askeladden som kappåt med
trollet
Varmlunsj: fiskekaker m / tilbehør

Velkommen til foreldremøte!

Bibelsamling 6
Tema: Tårnet i Babel
Kl 10.00 på Leseløven

Bibelsamling 13
Tema: Abraham og Sara
Kl 10.00 på Leseløven

Bibelsamling 20
Tema: Jakob og Esau
Kl 10.00 på Leseløven

Bibelsamling 27
Tema: Josef sine drømmer
Kl 10.00 på Leseløven

TUR / UTEDAG 7
Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og solbriller i sekken ☺
Vi skal besøke Ludvig Peder og kjøre
buss. Oppmøte kl 09.oo!

Sangsamling 8
Kl 10.00 på apekatten

TUR / UTEDAG 14
Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og solbriller i sekken ☺
Vi går til Tomineborgdalen kl 10.00.

TUR / UTEDAG 21
Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og solbriller i sekken ☺
Vi går til Tomineborgdalen kl 10.00

BRANNØVELSE 28
Brannøvelse kl 10.00. Forbered barna
hjemme.

15
kl 10.00

Sangsamling 22
Kl 10.00 på apekatten

Fellessamling 29
Sjiraffen inviterer kl 10.00

August på Elefanten

Viktige datoer:

•Denne måneden har vi brukt til å bli bedre kjent med årets Elefanter.
Vi har begynt på prosjektåret som kommer til å handle om eventyr. Etter barnemøte kom det mange fine
forslag til eventyr som barna ønsket at vi skulle jobbe mer med. Barna fikk utdelt forskjellige eventyrbøker og
viste oss hvilke de syntes så spennende, morsomme eller litt skumle ut. Vi kommer til å jobbe ut i fra barnas
ønsker videre utover høsten.

•7/09: Skal vi få komme på besøk på
gården til Ludvig Peders besteforeldre.
Møt opp senest 09.oo denne dagen, vi
kjører buss og må gå til bussen 😊

Etter vi fikk gjerde rundt grønnsakhagen vår har vi endelig fått røde rips! Dette resulterte i ripsgele til alles
store glede.
Vi har jobbet med eventyrene om de tre bukkene bruse og om den syvende far i huset denne måneden. Den
syvende far i huset kommer vil til å jobbe med i september også. Vi har hørt eventyrene, dramatisert, sett Ivo
Caprinos film og malt.
I bibelsamlingene har vi fått høre om da Gud skapte verden. Alle blomstene, fuglene, stjernene , deg og meg.
Vi har fått høre fortellingen om Adam og Eva i Edens hage og om Noah og arken hans. Øynene ble store da
barna skjønte at det var oss!
•Uke 39:
”Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om
naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at
barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde
seg i naturen til ulike årstider”. ( Kd: 2017).
Med dette i bakhodet braker det løs med ute-uke i uke 39! I praksis vil dette bety at basen vår blir ute denne
uken, i lavvoen og i Tomineborgdalen. Ekstra viktig å ha klær etter været og ha rikelig med skiftetøy i kurven.
Vi kommer til å være ute uansett vær ☺ Vi tar med oss månedens eventyr ut og jobber videre med dem der.
•Uke 37: Denne uken har vi kjøkkenuke. Det vil si at Elefanten kan bruke kjøkkenet litt ekstra denne uken.
•Frokost: Vi ser vi har behov for å være flere voksne inne på basene tidligere derfor har vi endret tidspunktet
på frokosten. Skal Barnet ditt spise frokost i barnehagen må dere komme innen 08.15.
Vi takker for en fin måned og ser frem til neste!
Hilsen fra Elefantene v/ Katharina

•26/09: Foreldremøte 19-21.00 i
barnehagen. Flott om dere får
prioritert dette møtet. Velkommen!
•28/ 09: Brannøvelse, snakk gjerne
med barna hjemme om at dette bare
er en øvelse.
•29/09: Barna tar avskjed med Vigdis
på fellessamling, kl 10.00.
•Fotografering torsdag 12. Oktober fra
kl 09.00
Husk:
•Tørk vekk beskjedene på tavlen til
ditt barn når dere har sett beskjeden.
•Ta med flaske til barnehagen hver
mandag og hjem til vask på fredager.
•Basens direkte nr er:
458 43 182, ring eller send sms om det
er beskjeder til oss, så svarer vi så fort
vi kan 😊

