REVEHIET
Uke 35
Mandag 26.august

Tirsdag 27.august

Onsdag 28.august

Torsdag 29.august

Fredag 30.august

BARNEHAGEN

TROLLHAUGEN

TROLLHAUGEN

Det blir fint å komme til skogs igjen. Vi blir kjent

Røde fjær og Hiawata går i skogen. Trollhaugen har
mange fine gjemmesteder til gjemsel og har’n og ….😊

med plassen vår igjen og viser Hiawata guttene
stoppesteder og grenser og … Vi ser etter bær,
denne gangen etter
Hiawata er med å hjelpe til med lunsj tirsdag, fisk og
rotmos

SYKKELTUR
Storefot fortsetter med hjemmebesøk, og nå skal vi til

SYKKELTUR

Gomnes og Steinsåsen. Vi sykler hjem til Aksel onsdag
og Sigurd
torsdag.
GRUPPER

Forrige uke: Storefot startet med hjemmebesøk. Vi har hatt to
Storefot
får Trampoline
fine sykkeldager og vært hjemme
hos Ida,
Erle og Sondre. For en

PØLSEFEST
Sykkel + hjelm = klar for tur

flott sykkelgjeng på tur. Mange slår av en prat på veien og synes

SE HER! Viktig beskjed!

ungene er utrolig flinke og det har de rett i. Røde fjær og Hiawata
fant frem hammer og spiker og banket i vei. Det er gøy å snekre
sammen. Røde fjær bakte grove rundstykker i mathytta, mens
Hiawata og Storefot lekte ved fotballbanen. Vi løp, hoppet og lo.
Båtturen torsdag gikk til Rytterager. Vi fant gjess som gjorde seg

Vi har Trollhaugen som base 3 uker fremover,
MEN fortsetter med frokost i mathytta denne
uken.

klare til avgang varmere strøk, vi fant ut at det er tid for tresking

Husk godt med skiftetøy i sekk og hylle! Gore-tex

og vi fant Jonas som prøvde å lage regntrekk til båten 😊 En uke

er fint å ha i skogen om dagen. Sjekk for flått og

går fort sammen og vi avsluttet fredagen med pasta salat. Det liker

gi oss beskjed om dere finner.

rever godt. God helg alle sammen og takk for en fin uke!

Hele barnehagen hyller
VERDENS BESTE BERIT
som etter i dag blir
pensjonist. Vi takker og
bukker for mange fine år!

HOLD AV:
5.sept. = foreldremøte kl.19
10. sept. = felles Storefot
foreldremøte på SOS kl.18.30
24.sept. høstsuppe i skogen
kl.14.30-16.00

