Hjelp oss å opprettholde den gode kulturen vi har her på tripp
trapp, både når det gjelder å ta i mot nye brukere, holde orden i
leker og materiell, samt være bevisst på hvor vi setter fra oss
kaffekoppen.

Tripp Trapp Åpen Barnehage
november 2017

Vi kan også by på sandkasse og rutsjebane på uteområdet. Ta
gjerne med ytterklær slik at dere kan benytte lekeområdet og
samtidig få kjenne på det vestlandske høst og vinter været.

Vi har åpent mandag kl.9.00-14, tirsdag og
torsdag kl. 9.00-14.30.

Vi har mange leker i uteboden, be om nøkkel til å låse opp dersom
ikke noen av de ansatte er ute.

Her får du en enkel oversikt som viser noe av det som skjer fast hver dag, i
tillegg til annet som er verd å vite. I tillegg får alle som besøker oss en
fyldig årsplan i form av en informasjonsbrosjyre.

Dagsrytmen vår:
Andre ting som kan være aktuelt for tripp trapp familier:
MIKS : Et av menigheten sine tilbud til barnefamilier. Les mer på Hana.no
for info. Datoer i november: 7., 21. og 28.
”Sprell Levende ” søndagsskole: Under gudstjenesten. For barn fra 4 år og
oppover fra kl.11.00-12.15. Yngre er hjertelig velkommen ifølge med
voksen.
Opplegget er i utgangspunktet beregnet på barn fra 4 år, men mindre barn
kan være med i følge med en voksen. 5. og 19. november.

Familiegudstjeneste med Barnekoret Jubel 12.november.
«Adventskos 2.desember» Hana kirke sin julemesse med samling, kafe og
salg av ulike julevarer.
For de voksne:
Torsdagskonsert i Hana kirke kl. 20.00.
9. november «Ny Rolig aften» med Jarulf Bore (saksofon) og kirkemusiker Bjarte Lending.
23.november: Visesanger Sveinar Heskestad.

Kl. 9.00-10.30
Kl. 10.30-11.00

Kl. 11.00-11.30
Kl. 12.15-13.00

Kl. 1200-14/14.30

Lek og evt. tilbud om spesielle aktiviteter
Musikk og sang med Tripp Trapp klang
-tilrettelagt for 1-3 år, men kan engasjere både babyer
og større barn
Måltid
Babytreff 0-7 mnd ( mandag ) med musikk og baby
massasje
Babysang 0- 6 mnd ( tirsdag)
Babysang 6-12 mnd ( torsdag )
Lek inne/ ute . Rydding, påkledning og takk for i dag

Fokus i november: “Språk og musikk er
spennende og sunt, året rundt !”

* Dyr som forbereder seg på vinteren
* Omsorg og fellesskap på tvers av kulturer.
«Del Med Andre Dager» 6.-14. november
* Nisser

Datoer som er verd å merke seg :
6.-21. november
Del med andre dager. Les mer under.
Mandag 6. november: Samtaletreff kl.11.30
«Fødselsopplevelsen– mer enn bare fødsel? Om svangerskap
fødsel og barseltid. Vi får besøk av jordmor Hilda Gard.

Torsdag 16.november: Personalet er på kurs. Vi er heldige
som igjen har fått Andrea og Elisabeth til å vikariere denne
dagen. Det blir babysang på Elisabeth sitt vis.
Tirsdag 21 november: Samtaletreff kl. 1 1 . 30 med Mette
Prytz fra familieteamet i barne-og familieenheten. Tema denne
gang er «Utfordringer og muligheter i forhold til selvstendighet
og vilje hos små og store barn»
‘Del med andre dager.’
Nå i november skal vi ha hele tre uker «Del med Andre dager». Disse ukene har vi særlig fokus på mor/barn/helse prosjektet som vi følger og
støtter på Madagaskar. I samlingsstundene kan dere høre hvordan livet
på Madagaskar kan arte seg, samtidig som vi ønsker å bli bedre kjent med
kulturen og landene fra de ulike brukerne vi har her på tripp trapp. Disse
ukene vil vi bla. ha kafe hver dag fra 11.00-13.15 Har DU lyst å ta med
noe som kan selges i kafeen, er det nok mange som blir glade….. Skriv
deg gjerne på liste ved infohylla.
Vi trenger også vinterklær til butikken vår, så herved er oppfordringen gitt
til å rydde i garderoben. Det vil også bli lotteri med trekning tirsdag
21.november under lunsj.
I år ønsker i også å ha fokus på fellesskapet her på tripp trapp. Derfor
oppfordrer vi dere alle til å ta del i formingsprosjektet vårt « Mangfold og
fellesskap» som vil være tilgjengelig hele perioden i peisestuen.

Nissefest 30.november kl. 10.3012.00

Sanger, rim og regler vi bruker når vi har musikk og sang
med tripp trapp klang denne måneden:
PLIPP SIER REGNET
Plipp, sier regnet på taket på hytta
Plopp, sier regnet på min paraply.
Men heldig er den som i tønna kom,
For der sier regnet: tromme-tromme-lom!
FUGLER REISER
Fugler reiser, nå er det kaldt her,
Fugler reiser , nå er det kaldt.,
Tralalala,lala,lala, tralala 2x,

LILLE PINNSVIN
Lille pinnsvin, rund og god,
Ligger i sitt lune bo.
Om hun noe ser, om hun noe hører:
Piggene ut hun kjører.
HER KOMMER OLE BRUM
Her kommer Ole Brum,
En liten bjørn i skogen,
Tralalalalabom, jeg heter Ole Brum.
Dette er en liten bjørnevise,
Og mon tro om jeg får litt å spise.
Her kommer Ole Brum,
En liten bjørn i skogen,
Tralalalalabom, jeg heter Ole Brum.
HJEMME I MIN MORS HUS
Hjemme i min mors hus,
er det fryktelig mange mus.
De løper og de tripper,
Og de piper: Pip, pip.
På bord og på benken,
Og i min seng kan du tenke.
På loft og i kjeller,
Men setter vi opp feller,
Så VIPS, så er de vekk!

PÅ LÅVEN SITTER NISSEN
På låven sitter nissen med sin julegrøt
så god og søt, så god og søt.
Han nikker, og han smiler, og han er så glad,
for julegrøten vil han gjerne ha.
Men rundt omkring står alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter.
De vil så gjerne ha litt julegodter,
og de danser, danser rundt i ring.
Men nissen, se han truer med sin store skje:
"Nei, bare se og kom av sted,
for julegrøten min den vil jeg ha i fred,
og ingen, ingen vil jeg deke med."
Men rottene de hopper, og de danser,
og de svinser, og de svanser,
og de klorer etter grøten, og de danser,
og de står om nissen tett i ring.
Men nissefar, han er en liten hissigpropp,
og med sin kropp han gjør et hopp.
"Jeg henter katten hvis dere ikke holder opp!
Når katten kommer skal det nok bli stopp!
Da løper alle rottene så bange, ja så bange, ja så
bange. De de svinser, og de svanser noen gange,
og i en, to, tre så er de vekk.

Han har den hele vide verden
%Han har den hele vide verden, i sin hånd% 3x
Ja Gud har verden i sin hånd.
%Ja han har stjerne sol og måne, i sin hånd% 3x
Ja Gud har verden i sin hånd.
%Og han har alle barn på jorden, i sin hånd% 3x Ja
Gud har verden i sin hånd.
%Han har deg og meg og alle, i sin hånd% 3x
Ja Gud har verden i sin hånd.
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