
                Månedsbrev for oktober 

August og september har vært en fin måned 

med tid til å bli kjent med hverandre, både nye 

og gamle barn og foreldre. Vi har allerede fått gått på noen turer og 

har øvd oss på å gå i trafikken og bli kjent med nærområdet. Vi har 

hatt brannuke hvor vi har sunget sanger og lest bøker om temaet og 

spennende var det når vi hadde brannøvelse.  

Mange oppstarts samtaler er gjort, og noen blir tatt nå i oktober. De 

av dere som hadde samtale på våren og ønsker ny nå, sier ifra til oss 

og vi avtaler dag og tid. 

Men nå er vi klare for oktober😊 

Denne måneds tema er vennskap og vi kommer til å snakke en del 

om det i samlingsstundene våre og hva det vil si å være en venn. Vi 

synger sanger, leser bøker, dramatiserer eller forteller eventyr med 

konkreter. Vi ser også hverdagsøyeblikk hvor vi gjør noe fint til og 

med hverandre og dette roses og oppmuntres. 

Høsten er også her og den vil vi markere med høstkunst og farger. 

Dette vil vi og bruke naturen til, hvor vi plukker det vi finner og lage 

noe fint på avdelingen av det. Vi bruker også turene våre på å se på 

forandringene som skjer rundt oss ute, og tar med oss poser om vi 

finner noe som ikke tilhører naturen før vinteren legger seg. 

Denne måneden så er det basar og datoen for dette er 18 oktober. 

Mere informasjon rundt dette kommer når det nærmer seg, men jeg 

håper alle tar seg tid til å komme til denne fine og viktige dagen.  

TV-aksjonen samler inn til CARE-arbeid for fattige kvinner. 

Ellers så fokuserer vi på påkledning og oppmuntrer til å prøve selv. 

Turene for harer og marihøner er på tirsdager og halldager er på 

onsdager. Men er det fint vær, kommer vi til å bruke halldagene ute.  

Vi minner om å sjekke kurver for skifteklær og ha med klær etter 

været. Husk å merk barna sine klær. 

 

Vi gleder oss til en ny måned! 

Hilsen oss på ruffen😊 
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