HARELABBEN
Uke 34
Mandag 19.august

Tirsdag 20.august

Onsdag 21.august

Torsdag 22.august

Fredag 23.august

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN

BARNEHAGEN

BÅTTUR

Koko avspasserer.
Hege kommer kl 12.00.
De følger skolebarna sine!

Velkommen til Charlotte! Vi
gleder oss til å bli kjent med
deg og familien din!
Felles lunsj: Havregrøt

Vi deler oss i smågrupper og
har ulike aktiviteter.
Vi bruker god tid på
hverdagsaktivitetene, og
skaper forutsigbarhet og
trygge rammer for barna.

Med forbold og vær og vind!

Lek og aktivitet i barnehagen

Vi forbereder høsten, og
barna hjelper til med å hente
opptenningsved (der
skogeieren har jobbet med
vedkapp og vedkløyving ligger
det igjen mye fin småved vi
kan bruke!)
Slik sikrer vi varme i
teltet og rundt
bålringen på kalde
dager!

Katherine og Hege har
plantid fta kl 12 -14

Katherine

Katherine og Hege på
ledermøtet kl 12 - 14
Heideh

Hege

Hege og Knut Emil er på
student- møte i Drammen
Katherine

Evaluering: En kort, men fin uke sammen med barna. Vi har kost oss to dager på
Furutoppen, og ser at barna stadig utfordrer seg selv i klatring og andre aktiviteter i
skogen, nå som 3 åringene ikke er med. Det er også god ro i soveteltet vårt, og med
rolig sovemusikk og en trygg voksen i nærheten sovner alle ganske så fort.
Vi fikk en oppgave av Knut Emil, vi skulle se om det var blitt jord i kompost- dunken vår.
Under lokket så vi det lå bananskall og matrester, blader og tynne pinner. Barna fulgte
nøye med da Katherine og Heideh gravde ut jord nederst, så spennende å få være med
på. Jorda skal blomstene og gulrøttene våre få vokse i neste år!

Barna ser ut til å trives på
båttur med «Gjedda»
Vi tøffer ut til ut til
Snekkerstuvika, og
observerer og benevner livet
på og ved
vannet. Ser vi
fugler eller
fisk?
Felles mat: Pastasalat
Koko

Informasjon og beskjeder:
Vi jobber veldig med å få høstens planer
klare, så denne uka blir det noen møter på
tvers av avdelingene.
Torsdag 5.september blir det
foreldremøte. Hold av kvelden!

