EKORNSTUBBEN
Uke 32
Mandag 5.august
Velkommen til
MARTIN som
begynner hos oss i
dag😊

Tirsdag 6.august

Onsdag 7.august

Torsdag 8.august

Fredag 9.august

Vi tar med fotball og
viser Martin
fotballbanen vår!
Vi serverer brød-mat i
barnehagen.

Vi viser Martin den
fine plassen vår i
skogen.

Vi viser Martin den
fine plassen vår i
skogen i dag også!

Kanskje blir det
båttur…men det er et
VÆRFORBEHOLD!
Vi serverer pastssalat
hos oss!

Denne uken er alle, minus en gutt, tilbake etter ferie! Hurra for ferie, men også hurra for et NYTT BARNEHAGEÅR! Dette gleder vi oss til! Og vi
gleder oss selvfølgelig til å møte alle dere som gikk her i fjor og 6 helt nye barn i år. Først ute er MARTIN😊 Velkommen på mandag! Da skal vi bruke
denne uken til å bli godt kjent med Martin og familien hans. Vi har FOKUS på tilvenning, trygghet, lek og relasjoner. Samling og sanger skal vi ha hver
dag. Det er ikke bare Martin som skal tilvennes…de andre må også få tid til å venne seg til å gå i bhg igjen etter en lang ferie.
Sandra er vikar denne uken, fordi Caroline fortsatt er sykmeldt. Caroline er gravid og skal ta det helt med ro fremover.
Vi holder dere oppdatert med eventuelt vikar for Caroline fremover. Une, Tove(60%), Camilla(40%) og Nima er på plass etter ferie!
Evaluering: Nå er vi i gang igjen! Ekornstubben og

Harelabben har hatt en fin uke med mye felles lek og
aktiviteter. På mandag ønsket vi Olav velkommen til
Harelabben, og han er allerede god og varm i trøya! På
tirsdag feiret vi Tirils 2 årsdag. Hurra! Med regnværet
fulgte store søledammer, og mye fin vannlek! Torsdag fikk
vi en super dag på fjorden med Elgtråkket. Kos og lek på
Rørvik- stranda! Fredag avsluttet vi uka i barnehagen med
pølsefest og disco. God helg til alle – vi ses på mandag😊

Informasjon og beskjeder:
Vi repeterer litt om klær: ha skift i en pose i sekken, og litt skift i hylla.
Regntøy og støvler må ALLTID være på plass på tørkerommet! TAKK!
Smør barna med solkrem FØR de kommer til bhg. Vi smører ved behov, og
vi har solkrem til alle.
Frokosten spiser vi inne fra 7.15-8.
Husk vannflaske og matpakke hver dag. Mat serveres tirsdag og fredag,
men lurt med litt ekstra. Vi har også litt frukt hver dag.
Sjekk barna jevnlig for flått når dere kommer hjem!
HUSK!! Planleggingsdager 15.og 16.neste uke!! Bhg er STENGT!!
FORELDREMØTE BLIR 5.SEPTEMBER! Hold av dato’n!!
OG HUSK Å SPØRRE OSS DERSOM DERE LURER PÅ NOE😊

