
Månedsbrev for november på Marihønene 

Oktober måned gikk mye av tiden til forberedelse til FN kaféen. Vi snakket mye rundt temaet 

og hadde en del forming som vi hadde utstilt i gymsalen. Det var så gøy at det var så mange 

som tok turen hen hit denne dagen 

I november begynner vi med et nytt kapittel i Hakkebakkeskogen. Da skal vi snakke om 

«Bakermester harepus og bakergutten og om dobbelt peprete pepperkaker – og om reven.» 

Vi skal kikke litt nærmere på haren. Vi skal finne ut hvor haren bor, hva skjer med pelsen om 

vinteren, hvordan harespor ser ut, om den lager noe lyd og hva den spiser. Sangene 

«pepperkakebaker» og «bakermester harepus» kommer vi til å synge mye 

 

Denne måneden skal vi ha et ekstra fokus på appelsin og klementin. Vi skal bruke de i 

samlingsstund, kjenne på dem, snakke om fargene, begreper stor og liten og selvfølgelig 

smake på dem 

Det begynner å skje litt med lind treet som vi følger med på. Bladene henger fremdeles på 

treet, men nå har de begynt å bli litt gule. Blir spennende å se hva som skjer videre i løpet av 

denne måneden 

Foreldresamtaler er denne måneden, det blir 8.november. Gå inn på vigilo for å sette av en 

tid. 

Vi kommer til å dele ut juleferie lister i hver hylle snart. Skriv på om barnet ditt kommer i jula 

eller ikke. Husk svarfrist 8. november. 

Det har begynt ei ny jente her hos oss. Hun heter Vilde. Vi ønsker henne hjertelig 

velkommen 

 



Vi har 2 bursdagsbarn denne måneden. Hipp hipp hurra for Tobias 3 år 16.11 og Frida som 

fyller 3 år den 28.11 

 

 

Det er nå kaldere i luften, husk å ta med tjukke klær, hals, votter, ta med cherox istedenfor 

støvler og varmere poser til å ha med i vogna. Husk å merk alt med navn 

 

Hilsen oss på Marihønene 

 

 

 

 

 


