EKORNSTUBBEN
Uke 35
Mandag 26.august
FURUTOPPEN
Vi jobber og leker i
skogen – «Bukkene
Bruse»-brua må
fikses…er det noen barn
som kan hjelpe til?
Tre 2-åringer på båttur
med Harelabben.

Tirsdag 27.august

Onsdag 28.august

Torsdag 29.august

Fredag 30.august

BARNEHAGEN
Lek og forberedelser til
lunsj…kan noen barn
være med å hjelpe til??

FURUTOPPEN
Sang og lek i skogen vår –
Hvem er det som
tramper på brua??

En liten gruppe drar på
«epleslang»!

Tre nye 2-åringer på
båttur med Harelabben

FURUTOPPEN/
BARNEHAGEN
Alle store på
fotballbanen sammen
med Harelabben!
De minste er på
Furutoppen sammen med
små harer😊

BARNEHAGEN
Hele barnehagen hyller
VERDENS BESTE BERIT
som etter i dag blir
pensjonist. Vi takker og
bukker for mange fine
år! Du har holdt
barnehagen vår ren og
pen😊
Lunsj: pølsefest

Lunsj: laks og rotmos

Evaluering: Vi har feiret ALMA 2 år! Hun likte både bærene og
krona hun fikk! HEDDA og TIRIL er i gang hos oss. Vi ser gode
smil fra begge jentene, så de begynner så smått å kjenne oss,
men de skal få tiden de trenger på å bli kjent med hverdagen
vår😊 Vi synger sanger både før vi skal spise, men også ellers når
vi er ute i barnehagen eller i skogen. Vi ser at alle er glade i sang
med bevegelser og sang er god språkstimulering! Det er gøy å se
at alle utforsker og bruker kroppen på Furutoppen! Harene
inviterte noen 2-åringer på båttur og resten av gjengen blir med
neste uke.

Informasjon og beskjeder:
•
•
•
•

Les e-post over helgen, ang vikar… Denne uken ønsker vi Sarah
velkommen tilbake til oss som vikar😊
Hold av onsdag 25.9 kl.14-15.30, vi inviterer dere foreldre på
HØSTSUPPE i skogen!
Også minner vi om foreldremøte 5.9: for nye fra kl.18 og for alle
kl.19-21!!
Vått i gresset om morgenen – da må alle ha på regnbukse og
støvler! Husk å ha TO par støvler på plass!!

