Viikinmäen kuukausitiedote – Syyskuu

Ilmat viilenevät ja päivät lyhenevät syyskuun myötä, mutta se ei meitä hidasta.
Tässä kuussa Puuhalassa ollaan keskitytty varsinkin ulkoiluun, ja pihalta löytyykin lapsille jos
jonkin moista tekemistä. Viereiseen kiviojaan on ilmestynyt muutama kauppa, joista voi
lehdillä ja kauniilla kivillä ostaa itselleen lasten tekemiä ”ruokia” ja koristeita, ja kivioja
houkuttelee myös erilaisia ötököitä ja matoja, joita on mielenkiinnolla tutkittu. Puiston
kentälle syntyy joka päivä jokin pallopeli ja kiipeilytelinehippa on myös ollut suuressa
suosiossa. Viilenevän ilman vuoksi täytyy Puuhalalaisilla olla päällä jokin pitkähihainen,
huppari tai takki, ettei kukaan sairastu t-paidassa juoksennellessa.
Tässä kuussa Puuhalan ohjaajatiimi sai uuden jäsenen, Yasminin. Myös
lapsiryhmät uudistuivat, ja ryhmät saivat valita äänestyksellä itselleen nimet. Ryhmämme
ovat Karhut, Majavat sekä Ketut. Kukin ryhmä pääsee kerran viikossa saliin ohjaajien
suunnittelemaan leikkihetkeen – Majavat maanantaisin, Karhut tiistaisin ja Ketut torstaisin ja perjantaisin kaikki pitävät askartelutuokion. Syyskuussa salissa on leikitty varsinkin
erilaisia hippoja ja askartelussa on syntynyt paperikäärmeitä, kirjanmerkkejä sekä syksyisiä
puita ja niiden lehtiä. Olemme kuitenkin päivittäin pääasiassa ulkona, joten ulkoleikkeihin
sopiva vaatetus on ensiarvoisen tärkeää. Kuten myös edellä mainittiin, kannattaa päällä olla
lämmin pitkähihainen, koska pelkässä t-paidassa ei ulkona enää saa olla.
Ohjaajien vinkit ulkoilijoille:
-

-

Samannäköisiä ulkohousuja, hanskoja ja muita vaatteita on paljon, joten kannattaa
aina laittaa vaatteeseen nimi, vaikka teipillä, jos ei halua suoraan pesulappuun
kirjoittaa.
Vara-hanskojen ja sukkien tärkeyttä ei voi ikinä liioitella.
Syys-sateiden varalta on myös hyvä olla mukana sadetakki, joka voi hyvällä säällä
odottaa koulun naulakossa. Sama pätee kumppareihin.

Ensikuussa aloitamme säännöllisen rauhoittumis-/läksyhetken, jolloin
halukkaat pääsevät kirjastoon hetkeksi lukemaan tai piirtämään. Samalla on myös
mahdollista tehdä läksyt, jos haluaa. Muistutamme kuitenkin, että vaikka Puuhalan ohjaaja
auttaisikin vähän vaikeimmissa kotitehtävissä, vastuu läksyistä on kotijoukoilla ja
vanhempien olisi aina hyvä tarkistaa, että läksyt on tehty. Lokakuussa on myös luvassa
pientä Halloween teemaista hauskaa puuhaa.
Mukavaa syksyn jatkoa kaikille! Toivoo Puuhalan tiimi

