
Hei igjen alle sammen! 

 

Først må vi få takke for en flott høstfest       Så dyktige barn dere har, som 

stod som små stjerner og sang så flott for dere! 

Nå er vi kommet til den siste perioden før jul. Denne høsten har gått veldig 

fort! Nå i november vil vi ha storlaksgruppe på tirsdager og torsdager fra 

09:30 – 11:00. Vi kommer ikke til å sette opp faste turer til hytta i 

Vassfjellet, men dersom vær og føreforhold tillater det, tar vi en tur. Dere 

vil da få beskjed pr. sms. Vi håper å kunne ta oss en tur til byen for å se 

på Nidarosdomen, slik vi snakket om på foreldremøtet. 

Vi skal fortsette å jobbe med «Trampolineboka» og ha litt «Skrivedans». 

Dette har vi ikke jobbet med på ei stund, da vi har øvd til «Høstfesten», 

og nå har barna selv gitt uttrykk for at de savner å jobbe med «lekseboka» 

si, som de kaller den       Vi fortsetter med mye sang og musikk, både til å 

synge, men også til å bevege seg til. Det er en sann glede å jobbe med 

denne gjengen som er så lærerlystne!  

Vi har så smått begynt å forberede oss til «Grøtfesten» 13.desember, og 

dere kan bare glede dere! Vi har øvd litt på hvordan stå og holde i 

lucialyset. Da øvde vi med levende lys! Det var både spennende og litt 

skummelt, men det gikk veldig fint       I desember setter vi ikke opp 

storlaksgruppe, men vi tar med oss barna ut fra basen for å øve med jevne 

mellomrom. Vi har erfart at desto bedre barna kan sangene de skal 

framføre, dess bedre og høyere synger de! 

Den 13.desember ønsker vi at barna har på eller har med seg ei hvit 

strømpebukse. Barnehagen stiller med hvite skjorter og glitter til å ha i 

håret. 

Onsdag 3.november arrangerer årets storlaks «Gammelbarnsfest» fra klokka 

17 -19. Da skal vi ha pølsefest med is til dessert, snakke sammen og leke 

oss. 

 

Da ønsker vi alle en flott november og en desember fylt med god stemning, 

mye snø og forventning til høytiden! 

 



 

En  riktig god jul og et godt nytt år til dere alle sammen! 

 

Juleklem fra  

Marit, Birgit og Sunniva 

   
 


