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NOVEMBER
Høsten går jammen i meg fort! Nå har vi begynt å snuse på
juleforberedelser. Barna snakker allerede om julenissen, pepperkaker,
julepynt, julegodteri og pakker. Så det er mange som gleder seg :)
Vi vil bruke november på å kjenne på den kalde luften som er kommet i det
siste, kose oss inne når det er mørkt ute, være med gode venner, glede
oss til det som kommer og ikke minst leve i nuet. Ute har vi kjent litt på rim
og is på bakken, blader som knaker når vi klemmer på de, kalde kinn og
rennende neser.
Det er en del forkjølelse og feber nå om dagen, så se an barnets form før
dere sender de i barnehagen (det gjelder ikke bare om de har feber, men
se også om allmenneformen er ok. Klarer de ikke å følge en
barnehagehverdag med utelek og mange folk rundt seg, har de det bedre
hjemme).
Vi har også to bursdagsbarn i november; Adam E. blir 5 år 15. november
og Nihel blir 3 år 16. November. Hipp hipp hurra! :)
Vi jobber fortsatt videre med fagområdene våre; antall, rom og form og
sosial kompetanse. Vi teller mye i hverdagen - hverandre, sko, fingre,
farger, vi sorterer, veier, måler og teller litt til.
Når det gjelder sosial kompetanse øver vi en del på å være en god venn.
Hva gjør vi hvis en venn faller? Hjelper vi vennen vår opp, eller roper vi på
en voksen? Hvorfor velger vi som vi gjør? Dette er litt av det som dukker
opp i barnesamtalene våre om vennskap. Det er godt å reflektere rundt vår
egen skikkelse, og ved å gjøre dette, legger vi et godt grunnlag til å bli
gode, fremtidige samfunnsborgere.

Vi ønsker dere alle en flott november videre :)
Hilsen Anita, Dan og Lene Marie

