November 2017 på PINGVINEN
Tema: Eventyr – vi tar utgangspunkt i eventyret om ”De tre små grisene” og ”Prinsessen på erten”, og bruker dette i samlinger, lekegrupper,
matlaging og formingsaktiviteter

UKE/ DAG

45

UKEBESKJEDER
Camilla, Delnaz og
Rebekka er hos oss denne
uka også

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

6/11
7/11
Turdag
Eventyr
Bibelsamling
Ta med niste, drikke
Jeriko
Varmmat: Fiskepinner
og sitteunderlag i
med grønnsaker og
sekken.

TORSDAG

8/11

FREDAG

9/11

10/11

Eventyr

potetmos

Ha-med-dag

Anna 3 år!
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
Turdag
Lekegrupper
Bibelsamling
Eventyr vi har
Sangsamling kl.
Ta med niste, drikke
Moses i sivet
forming i forhold til
10:00 på Apekatten
Varmmat: Kokt torsk
og sitteunderlag i
de tre små griser
med poteter, gulrøtter
sekken.

46

Ha-med-dag

og eggesmør

Vi starter opp med
foreldresamtaler

47

20/11
21/11
22/11
Turdag
Lekegrupper
Bibelsamling
Eventyr
Ta med niste, drikke
Moses og farao
Varmmat: Havregrøt
og sitteunderlag i
sekken.

23/11

Barnehagen er stengt
denne dagen
25/11

Vi feirer Sofia 3 år!

48

Fortsetter med
foreldresamtaler
Vi har kjøkkenuke

27/11
28/11
29/11
Turdag
Lekegrupper
Bibelsamling
Eventyr
Ta med niste, drikke
De ti bud
Varmmat: Spagetti og
og sitteunderlag i
kjøttsaus
sekken.

24/11
PLANLEGGINGSDAG

30/11

Sofia W. 3 år!

1/12
Teater
”Noen daler ned i
skjul”, kl. 10:00 på
Apekatten
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I oktober har vi blitt kjent med Sivatas og familien hans gjennom opplegget fra Forut. Vi startet med en flytur til Sri Lanka, vi har sett filmer om
Sivatas og hørt historier om han og andre ting fra Sri Lanka. Barna har også hørt eventyret ”Vasan og den døde musa”. Det er et tamilsk
eventyr om å bruke de mulighetene man får, til det beste for seg selv og familien.
Barna har også jobbet med sanger og formingsaktiviteter frem mot Forutaksjonen som var 24/10. Takk til dere alle for bidrag på aksjonsdagen.
Det har blitt gjennomført en miljødag hvor barna var med på å rydde opp og klargjøre barnehagen for vintersesongen.
Fotograferingen i barnehagen gikk veldig fint, og vi har hørt mange positive tilbakemeldinger på bildene.
På slutten av måneden ble det en busstur for de eldste barna, til lesestund på biblioteket i Lierbyen. Det er veldig koselig å dra på turer med
denne barnegruppa.
Det har dessverre vært noe fravær i det faste personalet i oktober, men vi håper dere føler at barna deres har blitt sett og tatt godt vare på,
også i disse periodene. Vi har satt inn vikarer og noen ganger byttet om på øvrig personal på huset.
Vi minner om at ingen foreldre har lov til å parkere på parkeringsplassen på baksiden av barnehagen, i Plommeveien. Dette er en privat vei, og
vi leier plass der. Ingen foreldre skal bruke denne parkeringsplassen ved levering/ henting av barn i barnehagen.

Bordvers til lunsj, i november:

O, du som metter liten fugl, velsign vår
mat og Gud! Amen”
Takkeverset:

”For helse, glede, daglig brød, vi takker
deg, o, Gud! Amen”
Vi bruker Emil melodien og dunker oss på
hodet under amen.

Rammeplanen:
Fagområdet ”Kommunikasjon, språk og
tekst”
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. Personalet skal
invitere til utforsking av både muntlig språk
og skriftspråk.

Bibelsamlinger: Vi flytter
bibelsamlingene fra tirsdager til
onsdager framover. Vi vil i oktober
repetere litt fra tidligere samlinger og
ha litt mer om Moses.

