Månedsbrev desember
Hei!
November var sterkt preget av sykdom. Hånd, fot og munnsykdom, brennkopper
og spysyken har herjet på både liten og stor avdeling. Vi vasker og spriter, men det
er vanskelig å unngå smitte når vi er så tett på hverandre hver dag. Dere foreldre
kan hjelpe til ved å holde barna hjemme til de er helt friske igjen.
Sykdomsperioden er nok ikke helt over, men vi krysser fingrene for at alle mann
snart er friske og raske.
I november jobbet vi med miljø og farger. I miljøuka hadde vi fokus på
kildesortering og gjenbruk. Vi kildesorterer for da kan søpla bli til noe nytt. Noen
ting kan vi kildesortere i barnehagen mens blant annet batterier og flasker leverer
vi på butikken. Klær og andre ting vi ikke trenger mer, kan vi gi til andre, for
eksempel noen vi kjenner. Ellers kan dette leveres i klescontainere eller i
gjenbruksbutikker. Vi snakket om matsvinn og vi hadde sykkeldag fordi det er
miljøvennlig å bruke beina/sykkelen som transportmiddel.
Farger har også vært et fokusområde. Vi har hatt fargerike ting synlig på avdeling,
vi har letet etter bestemte farger, blandet farger for å se hva som skjer da og vi
har hatt ekstra fokus på farger i aktiviteter, i samlingstund, når vi leser og ellers i
lek, påkledning osv.
På tampen av november begynte vi med juleforberedelsene. Vi lager noen
overraskelser som dere får med hjem før jul. Med pepperkake-kalender, sang og
juleverksted teller vi ned til jul.
Viktige datoer i desember:
*4/12 - Lysvandring kl 16.30 (med foreldre og søsken)
*6/12 - Lommelykt-dag. De som vil kan ta med egen lommelykt (husk å merke). Vi
slukker lyset og utforsker mørket med lommelykt.
*13/12 - Lucia-dagen. Barna må gjerne kle seg i hvitt. Lys, lommelykt og glitter er
også lov.
*20/12 -Nissefest. Rødnisser og blånisser er velkomne til å nisse seg gjennom
dagen.
Full kalender finner dere under «ukeplan» i kidplan-appen.
I desember ønsker vi Liana (nesten 2 år) velkommen til Alfa. Store og små gleder
seg til å bli kjent med henne.

God desember! Hilsen oss på Alfa

