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TEMA: VÆRE SAMMEN OG FORUT-AKSJONEN, I ÅR FRA SIERRA LEONE

Mandag

Bibelsamling/Grupper 30

40

Rullerende grupper kl. 10.
Bibelsamling om «Tårnet i
babel», være sammen-gruppe,
og lekegruppe.

41

Rullerende grupper kl. 10.
Bibelsamling om «Abraham og
Sara», Forut-gruppe, og
lekegruppe.

Bibelsamling/Gruppe 7

Tirsdag

Fellesgrupper

Onsdag

1

Kl. 09.45. Vi har felles Forutgrupper med de andre store
basene.
Varmlunsj: Blomkål + brokkolisuppe med bacon

8

Fellesgrupper
Kl. 09.45. Vi har felles Forutgrupper med de andre store
basene.
Varmlunsj: Fiskegrateng

Torsdag

TUR/UTEDAG 2

ALDERSDELTE GRUPPER

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og evnt. vanter☺ Vi
er ute i barnehagen fra kl. 10.00.
Tema: Høstferie. Hva er høst?

TUR/UTEDAG

Fredag

3

Barn født i 2015 i «Tarkus»gruppe og barn født i 2016 i
«Nelly og Hamsa»-gruppe. Vi er
felles med aldersdelte grupper
på Pingvinen frem til lunsj.

«Forut» 4
Felles Forut-samling med
de andre basene, på
Apekatten kl. 10.

9 ALDERSDELTE GRUPPER 10

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og evnt. vanter☺
Turen går til Sjørøverskipet, vi
går kl. 10.00. Tema: Lekeglede

Barn født i 2015 i «Tarkus»gruppe og barn født i 2016 i
«Nelly og Hamsa»-gruppe. Vi er
felles med aldersdelte grupper
på Pingvinen frem til lunsj.

«Forut» 11
Felles Forut-samling med
de andre basene, på
Apekatten kl. 10.
Livsglede på Nøstehagen kl.
10.30. for en utvalgt gruppe
barn. (Rullerer.)

Barnehagebilder kl. 09.00!

Bibelsamling/Grupper 14

42

43

Miljødag! kl. 10.
Bibelsamling om «Den
barmhjertige samaritan» kl.
14.

15

Bibelsamling/Grupper 21

Fellesgrupper

Rullerende grupper kl. 10.
Bibelsamling om «Samuel»,
Forut-gruppe, og lekegruppe.

Kl. 09.45. Vi har felles Forutgrupper med de andre store
basene.
Varmlunsj: Grønnsakssuppe.

Bibelsamling/Grupper 28

44

Fellesgrupper

Kl. 09.45. Vi har felles Forutgrupper med de andre store
basene.
Varmlunsj: Hjemmelaget
tomatsuppe med egg.

Fellesgrupper

22

29

Rullerende grupper kl. 10.
Bibelsamling om «Profeten
Jonah», Forut-gruppe, og
lekegruppe.

Kl. 09.45. Vi starter på Apekatten
med felles fysisk aktivitet, så deler
vi oss i felles grupper på tvers av de
tre store basene frem til lunsj.

Innsamling: Galleri Normisjonen

Varmlunsj: Stekt laks med
stekte grønnsaker.

TUR/UTEDAG

16

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og evnt. vanter☺
Turen går til Kjappen, vi går kl.
10.00. Tema: Utforske nye
områder.

TUR/UTEDAG 23
Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og evnt. vanter☺
Turen går til Tomineborg-dalen,
vi går kl. 10.00. Tema: Hvor er
alle insektene?

ALDERSDELTE GRUPPER

17

Barn født i 2015 i «Tarkus»gruppe og barn født i 2016 i
«Nelly og Hamsa»-gruppe. Vi er
felles med aldersdelte grupper
på Pingvinen frem til lunsj.

FORUT AKSJONEN

«Forut» 18
Felles Forut-samling med
de andre basene, på
Apekatten kl. 10.

24 «Være sammen» 25

Vi har den årlige Forutaksjonen, hvor vi samler inn
penger til barn i Sierra Leone.
Tema på aksjonen er: Veien
hjem. Starter 15.30 til 17.00.
Velkommen!

TUR/UTEDAG 30

ALDERSDELTE GRUPPER 31

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag og evnt. vanter☺
Turen går til Tomineborg-dalen,
vi går kl. 10.00. Tema: Vi lager
noe varmt på bål.

Barn født i 2015 i «Tarkus»gruppe og barn født i 2016 i
«Nelly og Hamsa»-gruppe. Vi er
felles med aldersdelte grupper
på Pingvinen frem til lunsj.

Rullerende grupper kl. 10.
Livsglede på Nøstehagen kl.
10.30. for en utvalgt
gruppe barn. (Rullerer.)

HIPP HURRA! Vi

feirer.

«Være sammen» 1
Rullerende grupper kl. 10.
Være sammen-gruppe,
smøregruppe og lekegruppe.

Hei alle foresatte på ELEFANTEN!
Regnbueløven er endelig kommet!!!
Vi har gleda oss, og endelig er han, Ramona von Rotter og alle barna hennes her. Vi har hørt historien om
hvordan løven kom til verden, hvor han kommer fra og hvordan de alle ble venner. Vi øver på sangen hans og lærer løveloven om hvordan vi skal
behandle hverandre. Dette kommer det også mere av i månedene fremover.
Takk for at dere som hadde tid og mulighet kom på foreldremøtet. Det er alltid kjekt å se dere, og å kunne gi litt informasjon om hva vi gjør her i
barnehagen. Det vil etter hvert komme et referat fra foreldremøtet på mail.
Vi har også denne måneden vært så uheldig og hatt besøk av både barnemark og lus, men har jobbet hardt for å forhindre smitte her i barnehagen. Vi
takker også dere foreldre som sjekker gang på gang der hjemme, og hjelper oss å holde ett miljø fritt for småkryp.
Uteuke – Vi har hatt uteuke. Vi var ute så mye vi kunne den uka, og hadde ganske flaks med været. Vi laget mat på ovnen i lavvoen og vi var på
fotballbanen ved skolen i bunnen av bakken. Vi har opplevd mye bevegelsesglede denne uken.
Brannøvelse – Vi øvet og forberedte barna på brannøvelsen som var fredag 27. De gjorde en god jobb, selv om det kan være skremmende med så mye
og høy lyd.
Vi har forsøkt å legge ut bilder fra turer og litt på kidplan, slik at dere får sett litt hva vi gjør, og vi håper på at så mange som mulig nå bruker appen.

Viktige datoer:
11.10 – Barnehagebilder. Ariel foto kommer klokka 09.00 og tar bilde av Elefantene. Det blir portrett og gruppebilde. De som har søsken men ikke
ønsker søskenbilde, kan gi beskjed om dette til oss.
14.10 – Miljødag. Vi raker løv, plukker søppel og går miljøløype.
24.10 – FORUT-aksjonen. Vi vil starte med ett opptrinn 15.30, deretter vil det bli salg av pølse, kake og lodd til innsamling for Sierra Leone. Kom o bli
med om du har mulighet og tid. PS. Man må ikke kjøpe noe om man ikke har mulighet denne gangen.
28.10 – Galleri Normisjon. Om du har noen brukte klær, leker, møbler eller annet som du ikke bruker lenger, ta det gjerne med og doner det til Galleri
Normisjonens bruktbutikk. Det kan leveres her i barnehagen og så henter de det når dagen er over. Er du i tvil om det du har kan doneres, ta kontakt
med oss eller Bente for samtale.
På forhånd takk til alle som har noe til overs.
11.11 – NOVEMBER: Planleggingsdagen i november kommer så raskt rundt hjørnet, at vi vil minne om den allerede nå.
Til informasjon:
Pass på at det er nok skiftetøy, det er ingenting som er så kjipt som å fyse når man er ute og leker. Nå er det kaldt og da er det lurt med både ull og
flees, lue, hals og vanter/votter, på plassen. Ligger dette lett tilgjengelig for barnet i skapet, kan det enkelt kle på seg om det er litt kaldt på for eksempel
hendene.
Vi skriver på tavlen over plassen om det er noe ditt barn mangler, og dere visker ut beskjeden når dere har sett den.
Ta med vannflaske til barnehagen hver mandag og hjem hver fredag for vask.
Husk å merke alt av klær og utstyr dere har med til barnehagen, da blir det mye enklere å finne hvis noe skulle bli borte.
Kjempefint at dere som har bleiebarn har med ekstra bleie i sekken til skift på tur. (Tommelopp.)
Hilsen fra Elefantene v/ Charlotte og Elisabeth

(Med forbehold om endringer.)

