RÅDYRSTIEN
Uke 32
Mandag 5. august

Tirsdag 6. august

Onsdag 7. august

Torsdag 8. august

Fredag 9. august

Barnehagen

Barnehagen

Vi går i skogen!

Båttur

Vi går i skogen!

VICTOR og LUDVIK
har sin første dag på
Rådyrstien i dag.

Vi leser om Karsten og
Petra som begynner i ny
barnehage!

«Det var en deilig sommerdag
at Pelle sa til Kari: Nå går vi ut
i skauen for det er så mye
bær…»

Bærtur!

VELKOMMEN!

Vi fortsetter bærturen
der vi slapp på onsdag.
«… så fløy de opp i skauen i en glad
og vilterflokk, og lillebror fløy sist
og skulle plukke i et lokk».

Vi ser etter bær og
smaker, finner farger og
sorterer i størrelser.
Lunsj: Brødskiver

Velkommen tilbake fra ferie, og velkommen til nye
barn på Rådyrstien! Vi gleder oss til å se dere igjen
og til å bli kjent med dere som begynner på Rådyr! 😊
Forrige uke startet vi rolig opp igjen, mens noen
fortsatt var på ferie. Det ble blant annet båttur, tur
i hallen og på fotballbanen, sang og dans, og masse,
masse lek! Nikoline og Sara (Hiawata) fra
Ekornstubben, Filippa (Storefot), Aksel (Hiawata) og
Markus Aleksander (Hiawata) hadde sin første dag på
Rådyrstien denne uka! VELKOMMEN!

Lunsj: Pastasalat

Informasjon og beskjeder:
• Husk: Klær etter vær! Et skift i hylla, og et i sekken! Regntøy og støvler skal alltid henge på tørkerommet!
Regner det trenger vi ekstra sett med regntøy/skalltøy/støvler/goretex slik at vi kan skifte!
• Smør barna med solkrem før barnehagen, vi smører i løpet av dagen 😊
• FELLES FROKOST på kjøkkenet eller på benkene utenfor kjøkkenet (væravhengig) (7.15 – 8.00) Vi vil
etter hvert fordele oss på baser, men denne uken blir det felles frokost.
• Voksne på Rådyrstien: Bjørgvin, Christel, Maria og Mari. Marthe kommer tilbake fra permisjon i
september.
• Aldersgrupper på Rådyrstien:
▪ Hiawata: født i 2016
▪ Røde fjær: født i 2015
▪ Storefot: født i 2014

