
REVENE - Månedsbrev for august 2016. 
 

Da er vi kommet godt i gang på et nytt barnehageår.  Tross litt vepse-forstyrrelser den første tid, har vi nå 

funnet oss til rette på avdelingen.   

Vi har hatt fokus på å dele i mindre grupper. Hver gruppe har fått velge gruppenavn. Vi ente opp med 

Klovnegruppen, Gresshoppene og Kaninhoppene. Vi deler oss mest mulig i disse grupper i løpet av uken.  

Nye tiltak er velgedag. Denne dagen blir det satt opp forskjellige aktiviteter og så er tanken at barna får velge den aktiviteten 

de har lyst på. Det vil alltid være matlaging som aktivitet. I september og oktober har vi valgt at barna fra Klovnegruppen og 

Gresshoppene kommer til å rokkere to og to på å lage mat. Denne rokkeringen ses på ukeplanen.  

Førskolebarna – Kaninhoppene - har førskolegruppe på tirsdagen i førskolerommet. Om Fredagen har de førskolegruppe på 

kjøkkenet hvor de lager mat, smaker, utforsker, tegner og skriver. Barna er med fra begynnelse til slutt. De blir presentert for 

ingrediensene. De tilbereder, rydder og dekker bordene klar for «Barnas restaurant» som de selv har navngitt det.    

Etter våre vepsebesøk er vi nå de heldige eiere av to tomme vepsebol som vi skal se nærmere på. Vi skal ha aktiviteter med 

tema vepser. I gymsalen skal vi leke «sette brodden på vepsen». Vi skal på vepsejakt og vi skal ha vepsekunst.    

I september skal vi ha brannvernuke i uke 38. Vi skal snakke om temaet, synge, male, ha brannøvelse og rollelek ute med vann. Vi er i gang med å lage til en 

trommel-brannbil i sandkassen som vi håper vi får helt ferdig til brannvernuken. Hvis dere har innspill eller evt. Materialer så står vi klar. 

 

Fotografen kommer d.28 kl. 9. Det er derfor viktig barna kommer seinest 8.45 denne dagen.  I år blir det en ny fotograf. Fokuset blir situasjonsbilder av 

barnet i utelek/aktivitet. Vi ser frem til noen fantastisk levende «frysninger i tid» bilder. Da bildene blir situasjonsbilder ute trenger dere ikke sende de 

peneste klærne med.  

I september eller oktober begynner vi å gå på turer ut av huset. Vi starter med å gå til Bamsehiet.   

Mvh. 

Kristine, Anette, Besi og Daniel  

 

 


