
MÅNEDSBREV FOR REBEN 

Hei alle sammen! September har vært en måned fylt av barnehagebesøk, og fine turer. Her 

kommer en liten oppsummering: 

I uke 36 hadde vi som sagt tidligere tur til Gaup-odden ved Sollivannet, hvor vi fisket i vannet 

med pinner og lagde bløtkake. I uke 37 var temaet trafikk. Vi tok bilder av alle skiltene som 

barna fant på turen til Trollskogen. Skiltene ble snakket om i samlingsstund. Barna var ivrige 

etter å lære. I uke 38 var det brannvernuke. Barna fikk lære hva vi skal gjøre hvis det 

begynner å brenne, blant annet at man skal ringe 110. Tirsdagen hadde vi besøk fra 

brannstasjonen. Barna fikk sitte i brannbilen, og prøve brannslangen. Dette var stor stas, og 

ungene koste seg. Onsdagen hadde vi varslet brannøvelse i barnehagen. Ungene var ferdig 

påkledd og satt og ventet i gangen til klokken ringte. Dette gikk veldig bra. Torsdagen var vi 

som sagt på Bjørnetur til Neverdal. Vi så på bunkersene og besøkte Neverdal barnehage.  

          

I uke 39 ble bjørneturen avlyst, fordi vi fikk besøk av Klovnen Knut. Dette var stor suksess, 

og barna koste seg. Ellers malte vi doruller, og lagde kikkerter som vi skal bruke til elgjakt i 

Oktober. Vi malte også kongler, som vi hang opp på avdelingen. Ungene har også plukket 

poteter som vi plantet i starten av juni. 

        



Nå har vi kommet til Oktober, og temperaturen har allerede sunket betraktelig. Et av 

månedens temaer er elgjakt, og vi har allerede laget kikkerter av doruller til ungene. Etter 

hvert vil vi også lage våpen, som vil bestå av en pinne og en tråd til å henge den over 

skulderen med. Ungene koser seg med kikkertene og gleder seg til vi skal ut på elgjakt.  

  

Onsdag 3. Oktober var bjørnene på handletur til Coop og kjøpte gulrot og kålrot. Torsdag 4. 

oktober fikk barna skrelle potetene vi hadde plukket, og gulrøttene og kålroten som vi hadde 

kjøpt. Dermed lagde vi en skikkelig høstsuppe.  

I midten av oktober blir det oppstart med basseng for bjørnene. Dette vil dere få mer 

informasjon om via sms. Vi vil også ha BASAR 19. oktober. I år er det Kirkens Bymisjon vi 

skal samle inn penger til. Dette vil dere også få mer informasjon om senere. 

   

Nå har listen med tidspunkter for foreldresamtaler blitt hengt opp i gangen. Skriv dere opp på 

de tidspunktene som passer best, og ta ellers kontakt hvis dere ikke skulle finner et tidspunkt 

som passer for dere på lista.  

Sist månedsbrev skrev vi at Solveig skulle være hos oss mandag, tirsdag og torsdag. Dette er 

endret. Solveig vil nå være 100% nede hos oss på Reben. ☺ 

Ønsker dere en nydelig Oktober!  

Hilsen alle oss på Reben ☺ 


