ELGTRÅKKET
Uke 34
Mandag 19.august

Tirsdag 20.august

Barnehagen

Solplassen

Eline 4 år
Hipp hurra!

Storefot har sin første
samling 😊

Vi sykler ved
fotballbanen. Husk sykkel
og hjelm.

Røde fjær og Hiawatha
går på fargejakt.

Onsdag 21.august

Torsdag 22.august

Fredag 23.august

Tur til Bye gård

Solplassen

Vi starter opp med prosjekt
«matens opprinnelse». Denne
høsten vil vi jevnlig gå til Bye
gård, hvor vi gir mat til tre
griser. Om dere har
mulighet, er det fint om
dere tar med litt restemat
de dagene vi skal til gården.
Mer informasjon om
prosjektet vil dere finne i
månedsbrevet for september.

Vi håper på fint vær og
klatring på Solplassen.

Båttur
Vi drar på båttur.

Havregrøt.
Pastasalat.
Forrige uke: En kort og fin uke er over. Hiawatha og Røde fjær fra Rådyr, Rev og Elg har
vært sammen alle dagene. Nye vennskap mellom barna har oppstått og vi voksne har blitt
bedre kjent med nye barn på de andre avdelingene. Mandag lekte vi i barnehagen. Tirsdag
hadde vi en fin dag på fotballbanen. Vi lekte «alle mine duer», syklet og spilte fotball.
Onsdag hadde vi en fantastisk tur til Solplassen. Vi undersøkte planter og insekter på
turen frem og tilbake og tok oss god tid. På Solplassen fikk vi besøk av både «Klatremus»
og et «troll». En fin stund med mye sang og musikk 😊
Våre herlige Storefot-gutter dro av gårde på mandag med mål om å få masse kreps til
«krepselaget». Etter tre dager på fjorden ble det fanget to krepser. Både spennende og
litt skummelt var det å ta på kreps. Så var vi så heldige å få 40 kreps, så festen ble
reddet. En herlig duft fylte lavvoen og mange syntes også det smakte godt 😊Vi gleder
oss til en ny uke med oppstart av et nytt og spennende prosjekt.

Informasjon og beskjeder:
•

•
•

Husk å fylle opp med skiftetøy, regntøy og støvler.
Barna trenger også sitteunderlag i sekken, da det har
blitt litt kjøligere å sitte ute.
Foreldremøte 05. september kl. 18.00.
Husk å sjekke barna for flått!!

