Periodereferat for Ole Brumm.
«Nærmiljø og samfunn»
Nok en periode er over, og gjennom denne perioden har de fleste nå endelig funnet sin plass
hos oss. Vi har også blitt litt flere inne hos oss. Elaine har flyttet over til vår avdeling, og hun
har hatt med seg Elise, Ida og Johanne. Det har gått kjempefint, og de er med i lek sammen
med de andre barna. 
Vi har hatt stort fokus på brannvern denne perioden, da vi har hatt brannvernuke. Vi hadde
brannhjelmer, brannslanger og sangen «når det brenner» ble sunget titt og ofte. En populær
bok handlet om livet på brannstasjonen. Her kunne vi lese om hva de gjør og se på bilder av
ulikt utstyr de har i bilene sine. Vi har hatt samtaler om hva brannmennene må hjelpe til
med, og Mange levde seg virkelig inn i rollen som brannmenn, og de latet som at de slukket
branner rundt om på avdelingen og ute på lekeområdet vårt. Vi har også hatt brannøvelse.
Alle barna var flinke til å gå fint bort til og ut av porten når alarmen gikk. Denne gangen var
det heldigvis falsk alarm, men det er viktig at vi får øvd oss.  Vi fikk også komme opp på
Tigergutt å hilse på brannbjørnen Bjørnis. Noen syntes det var litt skummelt, mens andre
syntes det var stor stas med den store bamsen som sang og danset for oss.
Denne perioden har vi også vært på flere runder opp i nabolaget vårt. Vi har valgt å gå en
fast runde for å bli kjent med området rundt oss, og deretter spist lunsjen vår ute på
Tigergutt. Barna leker og koser seg veldig når vi er der, og det er en passe runde for alle. På
denne turen går vi forbi huset til noen på avdelingen, til noen som jobber i barnehagen, vi
ser traktorer og gravemaskiner, og kanskje vi til og med ser en katt eller to. Noen ganger
kjører det lastebiler langs veien, og noen ganger tuter de til oss når vi vinker. Det er stor
stas!  Vi har sett på endringene som nå har vært store ute i omgivelsene våre.
Temperaturen er lavere og det er få blader igjen på trærne. De som er igjen er ikke lenger
like grønne som de har vært. Vi har også sett sopp og noen få blomster som ikke har visnet
ennå.
Vi har laget ulike lekesoner på avdelingen vår. Vi har laget kroker hvor barna kan holde på
med for eksempel kjøkkenlek. Vi lager mye mat, og barna er flinke til å dekke bordet. Vi har
også laget oss et lite «hi» i lekekuben vår. Etter vi satte på stoffvegger og tak med lys, tok
barna det i bruk til lek med en gang. Her var det familielek, lesing, avslapping for å nevne
noe. Det er godt for barna å ha mulighet til å leke litt i fred, og det er derfor det er fint med
litt ulike soner. Konstruksjonsleker har vi nå satt inn på det lille rommet, slik at de som
ønsker å bygge for eksempel togbane skal få rom til det uten masse forstyrrelser fra noen
som leker en helt annen type lek. Vi jobber også med det at når vi er ferdige med å leke med
noe, skal vi rydde opp før vi begynner med noe annet. Det er fint å kunne gripe dagene, og ta
utgangspunkt i barnas interesser. Barna hos oss er glade i å være ute, lesing og de er gode på
å leke. Det er mye fin lek hos oss, og det er vi så glade for å se.
Det er nå hengt opp lister for foreldresamtaler og juleferie. Disse lappene henger på
avdelingens garderobedør. Skriv dere på så fort dere har mulighet. 
Med vennlig hilsen Janne, på vegne av store og små på Ole Brumm.

