Skattkammeret Oktober 2020
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

40

41

5.
Lek og spill

6.
Kristen samling

7.
Gymsal

13.
Kristen samling

14.
Gymsal

Torsdag

Fredag

1.
Turdag
Vi går kl 09.30

2.
Pysjamasdag og film

Førskoledrypp med
Kristina
8.
Turdag
Vi går kl.09:30

9.j
Forming, lek og
sansesamling

15.
Turdag
Vi går kl.09:30

16.
Forming og lek
Sansesamling

Førskoledrypp med
Kristina
22.
Turdag
Vi går kl.09:30

23.
Forming og lek
Sansesamling

HØSTFERIE
42

12.
Lek og
lesegrupper

Førskoledrypp med
Kristina
43

19.
Lek og
eventyrsamling

20.
Kristen samling

21.
SOKO

Førskolegruppe
Førskolegruppe
44

26.
Turdag
Vi går kl.09:30

27.
Kristen samling

28.
Gymsal

Førskoledrypp med
Kristina

Førskoledrypp med
Kristina

Førskolegruppe

29.
Turdag
Vi går kl.09:30

30.
*Aksjonsdag
(se eget skriv)

Førskoledrypp med
Kristina

Husk:
• Åpningstid kl.07:00-15:30.
• Barna må ha spist frokost før de kommer i bhg. eller bringe med selv dersom dere
kommer tidlig. Vi serverer lunsj og fruktmåltid.
• Sjekk jevnlig info. og dokumentasjon på veggen i avdelingens gang.
• Foreldresamtaler (se meld.for tidspunkt)

MÅNEDSBREV FRA SKATTKAMMERET
Hei alle sammen. Da var allerede september forbi, og alle ser ut for å ha landet
godt i barnehagehverdagen. Et lite høydepunkt for måneden var Brannmann Samkino, der barna fikk hver sin kopp med frukt og kjeks. I selve brannvernsamlingen
var det klart at mange allerede har lært seg nødnummeret 110. Vi fikk en
oppfriskning på hva alle skal gjøre dersom brannalarmen går, og snakket om hvilke
ting som kan gjøre at det begynner å brenne, og hva vi kan gjøre for å forhindre
brann. Musikkvideoen til Brannbamsen Bjørnis ble også vist (denne var veldig
populær!!)

Ellers er Kristina for tiden en reser på bildedokumentering, så husk å

følg med i gangen for et kjekt innblikk i barnehagehverdagen vår
Nytt framover
er at både vi ansatte og dere foresatte vil få alt av informasjon og dokumentering
på et program som heter KidPlan. Dere vil få nærmere info. om dette i eget skriv.
Arya, Synne, Sienna og Oline elsker å hoppe tau, snart hopper de mer enn de voksne
klarer å telle.
Liam, Mathias, Øystein, Storm, Josva N. og Josva T. leker alle
veldig kjekt sammen. De vet virkelig å gå inn i roller når de får på seg superheltkostymene. Magreta, Nina, Alina, Daria og Olivia koser seg ofte med dukkene og
koppestell, og vet å sørge for at de voksne på avdelingen får nåkk «kaffi». Adrian,
Teo, Olliver, Jakob og Filip er alltid i farta med både sykler og baller. Anny, Isabell,
Mari og Lea lager mange fine kunstverk til både vegger og hjemsending. Artemij og
Pernille reiler opp til månen, og bosetter seg ofte i lekehyttene i sandkassen
Vi
har jammen en flott, aktiv og inkluderende barnegjeng her på skattkammeret!
Det meste går veldig bra på avdelingen nå. Det vi likevel jobber med er å minske
støynivået, spesielt under måltider. Som kanskje mange har fått med seg må vi
voksne nå stå og smøre til hvert enkelt barn på tralla(noe har vi som regel rukket
å smøre på forhånd), i og med at barna ikke kan være oppi maten grunnet
smittevern. Det vi ser, eller rettere sagt hører, er at veldig mange roper høyt
etter hva de vil spise og om det snart er deres tur. Her måtte vi ta oss selv i å
forsterke denne adferden, da vi ga mat først til de som ropte høyest i forsøk på å
få ned lydnivået. Etter at vi snudde om på dette og ga maten først til de som satt
rolig og ventet er dette blitt bedre. Vi forberedte dem på forhånd og snakket om
hvorfor vi nå må gjøre det på den måten. Underveis fokuserer vi på å rose dem for
tålmodighet. Lyden ellers på avdelingen kommer stort sett ikke av konflikter, men
av veldig ivrige barn som gjerne vil spørre og fortelle enda mer enn sidemannen, i
tillegg til god innlevelse i roller som tigrer og løver. Vi ser det positive i at barna
liker å dele og by på seg selv, men det å lytte til andre og kunne vente på tur
tenker vi at alle kunne hatt godt av
Snakk om «innestemmen» hjemme, og dra
gjerne «lytte og vente på tur» -øvelser inn i lek. Hilsen fra Kristina, Yordanos, Linda,
Reidun, Bente-May og Maia.

