ELGTRÅKKET
Uke 36
Mandag 02. september

Tirsdag 03. september

Onsdag 04. september

Torsdag 05. september

Fredag 06. september

Frokost i mathytta!!
«Ha med dag»

Barnehagen

Aldersdelte grupper på
tvers av avdelingene.

Barnehagen

Båttur

Storefot og Linda til Røyse
skole

Vi går en tur i skogen og
leter etter rognebær.

Konsert kl. 09.00.
Vi får besøk av Tove Bøygard, som
har gitt ut syv plater og vært
spellemannsnominert.
Vi gleder oss til en musikalsk
opplevelse.

Etter konserten går vi til
fotballbanen. Vi sykler,
leker regelleker og spiller
fotball.

Storefot sykler til grisene.
Fint om Storefot kan ta
med litt restemat til
grisene.

Vi går i land på Lille
Svartøya og lytter etter
fuglene våre. Vi lager
varmmat på øya (pytt i
panne).

Røde fjær og Hege til
Solplassen
Røde fjær og Hiawatha til
hallen.
Barnehagen serverer
brødmat/ostesmørbrød.

Linda på ledermøte
Hiawatha og Didrik til
Trollhaugen

Forrige uke: Mandag og tirsdag ble to flotte dager. Shorts og solkrem ble funnet frem igjen
for en kort stund. Det ble to dager med tegning, sang og musikk og mange sykkelrunder
rundt barnehagen. Vi ble også kjent med 18 forskjellige fugler. Hva heter fuglene? Er de
standfugler eller trekkfugler? Hva er egentlig en trekkfugl eller standfugl? Vi lyttet på
fuglene og undret oss over hva de liker å spise. Det er både spennende og vanskelig å lære
om så mange fugler, derfor vil vi fortsette å snakke om fuglene våre i lang tid fremover.
Som dere ser, bytter vi litt på hvem som tar med restemat til grisene. Om noen andre
ønsker å ta med i tillegg, er det bare hyggelig 😊 Onsdagen starter vi opp med aldersdelte
grupper, dette er grupper på tvers av avdelingene. Mer informasjon finner dere i
månedsbrevet. Mandag er det vår tur til å være i mathytta igjen. Frokost vil da være i
mathytta de to neste ukene 😊 Ønsker dere alle en riktig god helg!

Foreldremøte i kveld
klokken 18.00.
Informasjon og beskjeder:
•
•
•

Foreldremøte for Storefot på SOS, 10.sept. kl.
18.30. Husk påmelding!
Høstsuppe, 24. september, kl. 14.30-16.00.
Husk å sjekke hyller for skift med jevne
mellomrom.

