Oktober på Vepsebolet
Takk til alle som stilte opp på foreldremøte, det setter vi pris på. Vi har
startet med foreldresamtaler, de som begynte sist på avdelingen får samtaler først. Pga
situasjonen med Korona blir samtalene i år etter stengetid.
Nå er høsten i full fremmarsj og naturen rundt oss er i endring. Vi går på jakt etter
endringer og nyter den fantastiske naturens vakre farger. Vi er mye ute å leker og barna
trenger gode klær for å holde seg tørre og varme. Klærne må være i rett størrelse slik at
barna kan bevege seg fritt uten å bli hindret av klærne.
Tilbakeblikk på september. I september har det skjedd mye på Vepsebolet, hele
barnegruppen har laget et stor troll sammen. Det står utstilt i Langgaten. Vi har laget
edderkopper, små steintroll, hjerter med hvem som bor i hjerte, hatt leker ute og inne.
Det er en fantastisk flott gjeng å samarbeide med, det er mye kreativitet, samarbeid,
hjelpsomhet og raushet blant barna.
Vi har hatt brannvernuke, og eventyruker. Vi har møtt Bjørnis, Eldar og Vanja og lært
mye om hva vi skal gjøre dersom det begynner å brenne. Vi har øvd på nødnummeret og
laget oss telefoner. Vi har krøpet lang gulvet og holdt en hånd i veggen slik vi må gjøre
når det er mye røyk, vi har sjekket lyden i brannvarsleren og vi har hatt brannøvelse.
I uke 39 har vi hatt eventyrsti, da hadde vi mange ulike poster med spørsmål angående
ulike eventyr og mange kjekke sanger. Vi var så heldige å få besøk av Randi T Egeland på
torsdagen i eventyruken, hun hadde en fantastisk forestilling for oss der hun hadde
mange sanger fra Thorbjørn Egner, vi fikk ”møte” tante Sofie, røverne og en heks.
På fredagen i uke 39 var vi i Ormaskogen der var det mange aktiviteter, pluss vi møtte
en heks, hun hadde en hjelper som lagde popkorn til oss. Hvis vi lukket øynene når vi
spiste det kjente vi gjerne slange og edderkoppsmaken på popkornetJ Vi har hørt
eventyret om skinnevotten, om den lille hvite kaninen, vi har hørt om appelsinen Figbah.
Vi har også hatt studenter på avdelingen i 3 uker, veldig fint å bli kjent med Oda og
Kristine. I uke 42 får vi nye studenter, da får vi studenter fra 1 trinn.
Vi gratulerer Andreas med 3års dagen 2.10, Åsmund med 4 års dagen
15.10 og Hedda med 4 års dagen 25.10. Hipp, hipp, hurra for dereJ
Fagområdet i oktober er etikk, religion og filosofi, og satsningsområdet er samarbeid og
tålmodighet.
Dette skal vi gjøre i gruppene på avdelingen
1. gruppe: etikk, religion og filosofi: samtale rundt hvordan vi ser ut, hvorfor vi har
forskjellig farge på hud, hår og øyne. Vi vil også snakke om ulike familieformer.
Rammeplanen sier at personalet skal bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og

respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet
2. gruppe: samarbeid og tålmodighet: vi spiller spill der vi samarbeider og
øver på tålmodighet.
3. gruppe rydde i naturen: vi samarbeider med å ta vare på naturen vår.
4. gruppe naturjakt, vi går på jakt etter endringer i naturen og tar bilde av
dem. Samtale rundt hvorfor er noen blader grønne, noen gule og noen røde?
Vi starter opp med aldersgrupper, på grunn av korona får vi ikke være
sammen med Øyenstikkeren ennå, og må forholde oss til det. Ansatte på
Øyenstikkeren og Vepsebolet har planlagt aktivitetene i aldersgruppene sammen, så selv
om vi ikke fysisk er sammen gjør vi det sammeJ
For å få plass til tre grupper på avdelingen må en gruppe være ute hver torsdag. Vi
rullerer på hvem som skal være inne og ute. I oktober skal meitemarkene og
skrukketrollene male høstbilder, vi skal lage avtrykk av blader og filosofere rundt
utseende og mønster. Vi skal ha sansegrupper og hinderløyper. Kongeklubben skal ha
stormkjøkken ute, eksperimenter og øve på bokstaven sin.
Fn dagen blir markert i barnehagen, men uten foreldre. Vi samler inn penger til
fadderbarnet og vil snakke om ulikheter i verden. Mer informasjon om hvordan dere kan
vippse kommer;)
Med tanke på korona situasjonen og gul sone.
Mange av dere er veldig gode på å huske dette, men her er en liten påminnelse:
Alle må ta flaskene til barna hjem hver dag for vask.
Vi ber foreldre om å oppholde seg minst mulig på avdelingen, og røre minst mulig. Vi
forstår at dere ønsker å hjelpe, men vi kan hente kopper, bestikk og sette matbokser i
kjøleskapet. Kan barnet ditt gå inn selv inn på avdelingen, er det supert om det gjør
det.
Vi ønsker maks to foreldre inne om gangen og dersom vi skal få til det, uten for lang
ventetid må alle være raske ved henting og levering.
Vi setter flaskene og matboksene på gangen etter frukt slik at dere ikke trenger å
komme inn for å hente det.
Viktigst av alt: vask hendene og hold avstand
Ønsker alle en finfin Oktober
Vennlig hilsen alle på Vepsebolet
V/Susann
Fra Gutten og muldvarpen reven og hesten
”En av dem det er aller viktigst å være snill mot”
sa muldvarpen ”er deg selv”

