Hei!
Enda en måned er over. Oktober bød på variert høstvær, fra solfyllte dager til dager
med regn og store sølepytter. Vi har sett av fargene i naturen forandrer seg,
tusenvis av blader har falt fra trærne og ned på bakken, og de siste dagene har vi
også sett rim og is på bakken. Det blir stadig kaldere og utetida vår blir mer og
mer begrenset, men så lenge vi kler oss etter vær og vind er det godt å lufte seg
litt i løpet av dagen. Husk fleece/ull, lue, hals og votter. Pass på at barnet ditt
har skift i skapet sitt + hvitt nett til skittent/vått tøy.
Høst = sykdomstid. Det har vært noen forholdsvis rolige dager på Alfa i det siste
med få barn og mange voksne. Det er fint å ha god tid til hverandre. Vi håper
likevel at alle mann snart er på beina igjen.
Daniel og Andrea, barnehagelærerstudentene, har vært hos oss en stund nå og de
fleste barna har blitt kjent med de. De er begge to veldig positive og hyggelige
mennesker som barna søker til i leken og i andre situasjoner i hverdagen.
I november vil vi jobbe med farger. Rammeplanen sier at barnehagen skal arbeidet for
at barna skal få videreutvikle sin begrepsforståelse og legge til rette for at barna
"bruker et variert ordforråd". Å kunne se forskjell på farger og benevne dem med
riktig navn er viktig for å skape en felles forståelse når man snakker sammen. I
begrunnelsen for hvorfor vi jobber med farger kan også fagområdet Antall, rom og
form nevnes da objekters farger kan gi grunnlag for sortering og sammenligning.
Dessuten sies det at farger gjør oss glade, og det er jo absolutt er fin effekt.
Minner om at dere må ta av dere skoene eller ta på skotrekk i yttergangen. Barna
deres leker på gulvene og skitne, våte gulv fulle av sand er ikke en hyggelig
lekeplass.
Mot slutten av måneden blir vi kanskje litt hemmelighetsfulle for da begynner vi på
julehemmelighetene våre.

Hilsen oss på Alfa

