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Månedsbrev for Øyenstikkeren 2018  
 

GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE 
 

Vern om smilet 
og forlat sorgen, 
Hold på latteren 

og ha tro på i morgen, 
for nå går vi inn i et flott nytt år 
håper du mange fine stunder får! 

 
Ennå en fin måned er over og gode samtaler om hvem som besøkte hvem, hvem som 
fikk besøk og hva nissen kom med på julaften. Noen tok fly, hele 3 fly, noen reiste til 
en gård der de hadde mange dyr.....noen hadde en fin stund i kirken, noen fikk både 
vært hos mormor og farmor og overnatte og leke i masse snø på fjelletJ Gode 
opplevelser som har beriket barna, og heldige er vi som får ta del i de herlige historiene. 
Husk de gode opplevelser, de gode tingene – for det gjør viJ 
 
Litt om hva som har skjedd i desember måned 
 
I desembermåned gjorde vi flere kjekke ting sammen. Nissegutt kom jo på besøk i år 
også, og han gjorde jammen meg mange gledingsting og sprell på avdelingen.  Vi 
hadde en fantastisk tur til Vitenfabrikken, hvor vi fikk være med på kjekk 
stjernedag. Vi har hatt lysfest i regi av SU, vi har hatt julebord, nissefest, vært på 
forestilling ”jakten på julen” i Fredheim Arena, vi fikk besøke Stavanger konserthus 
og nyte flott musikk og selvfølgelig har vi bakt og laget julepysselJ Rett og slett 
reine skjære kosen heile desember måned. Nå har nissegutt reist tilbake til Nordpolen 
og vi gleder oss til neste år – me spurte om han ville komme tilbake neste år.....og det 
ville hanJ 
 
Vi har ikke hatt aldersgurpper denne måneden, men kongeklubben har øvd før de 
skulle ha gledingstur til Byhagen eldresenter. I forkant snakket vi om hva det ville si 
å være gammel, at noen gjerne satt i rullestol, noen har gjerne høreapparat, noen har 
kanskje ingen tenner, og DA måtte vi jo finne et bilde av et gebiss....:-) Det ble en 
finfin tur, hvor vi gledet mange ved å synge julesanger 1,2,3,4.....og hele 5 ganger. 
Da var det jammen kjekt å få både pepperkaker, saft og polarbrød....i akkurat den 
rekkefølgenJ 
Neste gang vi skal på gledingstur ned til Byhagen eldresenter, er det meitemarkene 
som tar turen. Sjekk hjemmesiden vår, der ligger det flotte bilder fra gledingsturen 
vår. 
 
Fagområdet denne måneden har vi hatt religion, etikk og filosofi. Vi har gjennom 
samlinger hver dag trukket en som fikk dagens hjerte, hvor de andre barna har sagt 
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noen gode ting om den som ble trukket. Vi har hatt adventssamling hver mandag, 
hvor vi har snakket om hvorfor vi tenner lys, vi har hørt julefortellinger, hørt på 
julemusikk, hatt ulike kjekke julearrangement som formidler gode juletradisjoner og 
den kristne kulturen. Og ved noen fruktmåltider, satte vi på ”jul i 
skomakergata”.......hvor det var stor stas med Tøffe Tøfflus og hans snurr film om 
barnas rettigheter.  
 
Satsingsområdet denne måneden har vært humanisme og takknemlighet. Vi ønsket 
at barna skulle ta med seg en brukt leke hjemmefra, som vi skulle gi til 
Frelsesarmeen. Vi snakket litt rundt det at fins barn her i Sandnes som ikke har 
mulighet til å kjøpe seg nye leker, eller mat, at det er viktig å vise takknemlighet for 
det vi har.....og være takknemlig for muligheten vi har til å glede andre. At vi alle er 
forskjellige, men at vi alle har rett på de samme tingene....her kom det mange 
undrende spørsmål – gode samtaler sammen med barna.  
 
 Litt av det som skjer i januar 
 
Januar 2018.....vi ser frem imot supre dager i det nye året....mer gleding, flere gode 
samtaler, og flere opplevelser som vil berike store og små med gode minner. 
Fagområdet denne måneden er kropp, bevegelse og helse. Gjennom samlinger, 
smågrupper, smart aktivitetsdag og generelt gjennom hele dagen, vil vi ha fokus på 
dette.  
 
I smågruppene vil vi denne måneden jobbe videre med smart blomstene vår, aart 
gruppe, vi vil øve på rollelek inne på Ormabyen og bli kjent med vårt eget smartspill. 
 
Satsingsområdet vil denne måneden være  
 
 

                 
     

Viktige datoer i januar:  

– Fellessamling 26/01 
– Aktivitetsdag 26/01  
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Litt praktisk informasjon 
 
 

ü sjekk skiftetøykassen –er det nok skiftetøy? 
ü Vi vil gjerne at dere tar med drikkeflasken hjem hver fredag for vaskJ 
ü HUSK, vi ønsker gjerne at ditt barn har klær til vestlandsværJ, det skaper en 

god dag for ditt barn 
ü Fint hvis dere fortsetter å merke klær....da finner vi eier sååååå mye lettere 

 
 

Takk for at vi får være sammen med ditt barn, hver eneste dag  
Takk for det gode samarbeide som vi har med dere hver dag som foreldre 

Sammen bli vi godeJ 
 

Med vennlig hilsen Hanne v/ Øyenstikkeren 
 
 

 


