
Nå
Nå.
Et meget lite ord.
Nå.
Likevel rommer det
hele evigheten.
Hans Børli

Månedsbrev for november Vepsebolet

Litt om hva som har skjedd i oktober.......
Vi fikk noen fine dager med sol og varme, regn og vind. Men for en fin tid vi har hatt 
sammen.  Vi jobber oss gjennom smittevern og spriting, ungene er superflinke til å 
vaske hendene sine og huske på hvilken side vi kan leke på de ulike dagene. Vi har hatt
smågrupper på tirsdagene og aldersgrupper på torsdagene. Turdagene har barna fått 
være med på å bestemme hvor vi skulle gå, noen dager har vi spist på tur, mens andre 
dager har været ikke vært helt på vår side. Men matpakkespising har det blitt 
uansett, og DET er alltid storveis.  Vi har hatt markering av FN dag, og salg av herlige
troll – funnet og laget av ungene helt selv. Det ble jo en litt annerledes FN feiring enn
det vi har hatt tidligere, men med godt humør, fikk vi en fin markering likevel. Vi har 
hatt gode samlinger som har vist ungene forskjeller mellom Norge og andre land. 
Smartsamlinger som har tatt for seg tema, det å være raus og kunne dele leker 
sammen med andre og selvfølgelig som seg hør og bør – bursdagssamling :-) 

Aldersgruppene har i oktober hatt oppstart. Det er litt rart å ikke kunne være 
sammen med Øyenstikkeren, men vi har likevel funnet en fin løsning. Grillhyttene er 
på vei til å bli kongeklubbens egne «klubbhus», vi vil pynte det og lage det til vårt 
eget.  Vi har lest fra en bok «Lotta fra bråkmakergata», hvor vi har lest litt hver 
gang. Her har vi øvd oss på å huske hva som ble lest om sist vi var sammen. 
Meitemarkene og skrukketrollene har laget fine høstbilder, og sett det magiske som 
skjer, når man  legger ark over bladene og fargelegger oppå. Fine bilder og veldig 
spennende å se når de kommer frem. De har også fått bruke sansene sine. Mot måtte 
vises når de måtte lukke øynene og smake på forskjellige ting. Noe var søtt, noe var 
surt og noe smakte veldig godt....nam nam :-) 

Litt om hva som skal skje i november.....
November og høsten er virkelig her. Det er regnfulle dager, kalde dager og dager med
sol.....må bare elske vestlandet :-) Vi kan jo ikke få sagt det ofte nok, men sjekk alltid 
skiftetøykassen om det er nok klær. Liste over hva som skal ligge i den, kommer her:

• bukser
• strømpebukser/stilongs
• gensere
• truser
• sokker - ullsokker

https://hansborli.no/dikt/na-2/


• gjerne ullundertøy
• votter – gjerne to par/regnvotter
• luer – gjerne to
• noe til å ha i halsen
• gjerne ullsokker til å ha i støvler uten for

DER ER VIKTIG at dere følger med på hva som mangler, ta med yttertøy hjem til
tørk, da får dere samtidig fikset på strikker som er ødelagt og sjekket om alt

passer.:-) JA TAKK TIL ALT....da blir dagen ekstra god for ditt barn.

I smågruppene i november vil vi ha en gruppe som skal lage julegaver, 1 gruppe som 
skal jobbe videre med sin smartblomst. 1 gruppe som skal gjøre eksperiment og 1 
gruppe som skal jobbe med miljøbevissthet. 
Satsingsområdet denne måneden er respekt og takknemlighet

Fagområdet for november er natur, miljø og teknikk. Rammeplanen sier at opplevelser 
og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til
å verne om naturressursene. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og 
skaper ulike erfaringer. Barnehagen skal også legge til rette for at barna kan få et 
mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Kongeklubben skal i november snakke om det å inkludere, det å være en god venn. Vi 
vil plukke søppel, lage lykter som vi skal pynte inne i grillhyttene med og mye kjekk 
frilek. Og jammen er det ikke tid for å øve på luciasangen også....
Maitemarkene og skrukketrollene skal fortsette å utfordre sansene sine, både lukte 
og føle, ved å røre sammen ulike matvarer, sende til nestemann, øve på å takke – 
snakke om hva som skjer og hva de gjør.....og ikke minst, smake:-) De skal bruke IKT 
ved å ta bilde, skanne, finne ting på pc og printe/kopiere dette. De skal også lage 
LandArt – lage skulpturer og figurer av ting som de finner i naturen. 

Selveste brannbamsen Bjørnis kommer på en liten gjesteopptreden i barnehagen i 
november – litt mer info om dette når det nærmer seg:-) 



Vi ønsker dere en super novembermåned – evig takknemlig for hver dag vi er sammen,
Mvh Vepsebolet v/ Hanne

Noe å huske på.....

• HIPP HIPP HURRA FOR  JULIE 5 ÅR

• Planleggingsdag 13. november – barnehagen stengt
• Husk sekk med mat og drikke hver onsdag
• Sjekk skiftetøyet for nok klær, og ta med vått utetøy hjem 

til tørk. 


