
  November 2016 for Maurtuen  

Tema : Meg selv på naturlekeplassen  
Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

44 
Foreldresamtaleskjema i 
gangen – skriv dere på   
Daniel 2 år torsdag   

 31. 
Finmotoriske aktiviteter  
 
Språkgruppe  
 

1. 
 
Aktiviteter på banen  
 
 

2. 
Finmotoriske aktiviteter 
liten gruppe 
 
Grupper på tvers  
 

3. 
Grupper på tvers  
Daniel 2 år     
 
Musikksamling for de 
yngste sammen med blå 
og huldrene  

4. 
Musikksamling  
Tur i skogen 
 
Språkgruppe    

45 
Husk pl.dag fredag  
 

7. 
Finmotoriske aktiviteter 

8. 
Aktiviteter på banen  
 
Språkgruppe  
 
 
 

9. 
Grupper på tvers  
 
 

10. 
Grupper på tvers  
Musikksamling for de 
yngste på Huldrene 

11. 
Planleggingsdag – 
studietur til Stockholm   

46 
Husk pl.dag mandag 
Trollefest torsdag  
 
 

14. 
Planleggingsdag  

15. 
Aktiviteter på 
fotballbanen 
Språkgruppe  
  

16. 
Finmotoriske aktiviteter 
liten gruppe  
Grupper på tvers   
Språkgruppe  
  

17. 
Trollefest sammen med 
Blåbærbarna og 
Huldrene   
 
  

18. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 

47 
Besteforeldredag mandag 
10 -11.30 

21. 
Besteforeldredag  
Kl 10 – 11.30  
 

22 
Aktiviteter og sykling på 
banen  
Språkgruppe  
 

23. 
Språkgruppe  
Grupper på tvers  

24. 
Grupper på tvers  
Musikksamling for de 
yngste på huldrene   
 

25. 
Musikksamling  
Tur i skogen   



Hva har vi gjort i mnd som har gått ? 

I oktober har vi brukt litt tid på å forberede oss til høstfesten som vi hadde. vi har laget diverse produkter som vi solgte til dere foreldre til inntekt til Tv aksjonen 2016. Tusen takk for 

fantastisk oppmøte, penger som vi fikk inn og en veldig hyggelig stund sammen oppe i Gapahuken i barnehagen   

Gruppenedagene er blitt gjennomført og vi har hatt mange fine turer og spennende aktiviteter, sist uke var vi alle sammen på «høyden» og dette lover godt for fremtidens turer i skog og 

mark. Den store gule seilebanen i barnehagen er nå flittig i bruk av våre største våghalser   litt skrekkblandet fryd å komme i full fart og bli tatt imot av en voksen  Noen tar seg helt til 

topps men synes det er litt for skummelt og tusler ned igjen – helt greit det også ;-)  

Hva skal vi gjøre i November ?  

Nå er vi inne i siste mnd med tema, meg selv på naturlekeplassen. Vi avslutter med en trollefest for alle småbarnsavdelingene torsdag 17 Nov. Vi har «kostymer»  Håper det er greit at 

de får litt gele i håret denne dagen…;-) Snart er det Jul…og vi begynner med juleforberedelser og litt hemmeligheter… 

Praktiske opplysninger :  

Husk planleggingsdagene 11 og 14 November da skal personalet på studietur til Stockholm   

Frida er hos oss hver tirsdag, elev v Olsvik Vidergående skole, barne og ungdomsarbeiderlinjen  

Besteforeldredag mandag 21November, da ønsker vi velkommen til en hyggelig aktivitet sammen med oss fra kl 10- 11.30   

Vi er kommet inn i en kaldere årstid og lurt å sjekke byttetøykurven, lurt å ha et par skift med labber,stilongs/strømpebukse, bukse og genser. Litt tykkere mellomlag som ullgenser el 

fleece og regnvotter el lignende er også greit å ta med nå   

Ønsker alle en flott høstmåned  hilsen Marianne, Stian, Frida  og Linda  

 

 

 


