Periodereferat for Ole Brumm.
Fagområde: «Kunst, kultur og kreativitet».
Vi har denne perioden hatt som hovedmål at alle barna skulle bli trygge
og kjent med både barn og voksne. Dette har tatt litt tid, og vi har derfor
hatt fokus på å gjøre aktiviteter som barna ønsker. Det har også vært 2 grupper med barn
som har fått være med ut å bli kjent med hestene Gabby og Kusken. Spennende, og stor
stas!  Barna har stor interesse for konstruksjonslek og rollelek. Vi har hatt både klosser,
kapla, duplo og lego fremme, i tillegg til «tecno-klosser». Her får barna brukt fantasien til å
bygge ulike redskaper, høye tårn, hus og veier. Vi har hatt mye fin lek med plastelina, og vi
har også hatt en del tegning. Vi har lekt sammen med både Tussi og Tigergutt-barn, og vi er
stadig på besøk oppe. Det er mye god lek, og nå er de fleste barna også kommet godt på
plass i barnehagehverdagen. Dette betyr at vi kan sette fokus over på de andre målene vi har
satt oss. Vi kommer til å fortsette med de samme målene i neste periode. Vi skal også ha
fokus på brannvern i uke 38, da dette er brannvernuke. Benytter anledningen til å informere
om åpen brannstasjon den 22. september, noe som er stor stas for både store og små. 
Vi har begynt å henge opp bilder til årstemaet vårt. Vi har bilder av Mikkel Rev og Klatremus i
fokus. Vi har også sunget sanger om disse figurene, og det har vært stor stas. Vi har også
benyttet hvilestunden vår til å presentere hele historien i lydbok. Vi ser at innholdet er kjent
for noen, men de fleste er med å synger på de kjente sangene. Vi kommer til å fortsette med
disse figurene og sangene, slik at barna skal lære gjennom repetisjon.
I perioden som kommer vil vi også prate om hvordan vi vil ha det på avdelingen vår. Akkurat
som i Hakkebakkeskogen vil vi ha en liten «lov» som viser hvordan vi ønsker å ha det.
Hvordan vi skal være med hverandre. Vi ønsker at barna skal bli trygge til å kunne si noe i
gruppe/samling, og ikke være redde for å si sin mening. Denne listen med ønsker vil vi henge
opp på avdelingen, slik at vi kan minne om hvordan vi ønsker at vi skal ha det og hvordan vi
skal væe mot hverandre. 
Periodens bursdagsbarn: Hipp hurra for Elvira som har fylt 3 år denne perioden! 
Praktisk informasjon: Nå er høsten her, og temperaturen er varierende. For at vi enklest
mulig skal kunne kle barna etter værforholdene, er det fint om dere passer på at barna har
nok skiftetøy som er tilpasset årstiden. Barna må ha: fleecetøy (bukse+genser/dress),
pannebånd/tynn lue, parkdress/2-delt sett med jakke og bukse som tåler vær og vind,
regntøy og gummistøvler. Det er også fint hvis barna har goretex-sko, slik at de kan ha dette
de dagene det ikke er for vått. På de kalde dagene ser vi også at barna kan ha bruk for tynne
votter. På de våte dagene kan det også være fint med regnvotter.  Se gjerne vår
«ønskeliste for varme og glade barn». Dette skrivet finner dere under fanen «informasjon».

Nyttig om kommende periode: - Skolens høstferie i uke 40. Si ifra hvis ditt barn skal ha fri. 
-Tussi og Ole Brumm fest, onsdag 17. oktober (Kl.15.00-16.15). Mer info vil komme i eget
skriv som vil bli hengt opp på døren. 

