ELGTRÅKKET
Uke 35
Mandag 26. og tirsdag 27. august

Onsdag 28.august

Torsdag 29.august

Fredag 30.august

Barnehagen

Smågrupper

Båttur

Barnehagen

Mandag og tirsdag vil vi se nærmere på fuglene våre.
Alle barna får «hver sin fugl», som de henger opp
bilde av på plassen sin.

Storefot har samling i
mathytta.

Værmeldingen lover
sommervarme, så da
benytter vi anledningen til
årets siste badetur. Vi
pakker badetøy og håndkle,
så reiser vi og bader (de som
har lyst).

Berit har sin siste
arbeidsdag i dag og går
over i pensjonistenes
rekker. I den anledning
ønsker vi å hylle Berit med
en stor pølsefest. Lykke til
videre Berit, vi kommer til å
savne deg!!

Hva er standfugl og trekkfugl? Hva spiser fuglene?
Kan vi høre forskjell på fuglene?

Røde fjær drar til Bye gård og
mater grisene.

Hiawatha leker i barnehagen.
Tirsdag serverer vi laks med rotmos.
Forrige uke: En ny uke er snart over og mange gode opplevelser har det blitt for liten og stor. Et
av høydepunktene var båtturen på onsdag. Midtfjords ble det samling i båten med temaet: gris.
En flottere ramme for samlingen kunne vi ikke fått. Mange gode forslag til blant annet hva
griser liker å spise. Både sitron og gress… men planker, det kan de ikke spise.
Ved lunsjtider satte vi kursen mot land. Etter fem minutter på land, måtte vi rømme ut på vannet
med båten igjen. Vi opplevde at vepsen var veldig glad i maten til noen av barna og dette gjorde
det utrygt å spise maten vår. Vi måtte da ut på vannet igjen, der vepsen ikke fant oss.
På sensommeren må vepsen finne maten sin selv (om sommeren får den maten sin fra larvene i
vepsebolet) og er derfor ekstra glad i den søte maten vår (opplever dette i skogen også). I den
anledning oppfordrer vi dere til å tenke litt over hva dere har i matboksen til barna. Vepsen er
ekstra glad i yoghurt, smoothie og søtt pålegg.
Neste uke spiser vi lunsj i mathytten. Frokost vil være inne på kjøkkenet også neste uke, da vi
ønsker at alle barna skal føle seg trygge nok i mathytten før vi starter opp med frokosten her.

Informasjon og beskjeder:
•
•

•

Foreldremøte 05. september kl. 18.00.
Felles foreldremøte for Storefot, 10.
september.
Møtet er på SOS kl. 18.30.
Fint hvis alle kan ha ekstra regntøy og
støvler, så vi får skiftet når barna er
våte.

