RÅDYRSTIEN
Uke 36
Mandag 2. september
Barnehagen

Tirsdag 3. september
Solplassen

Onsdag 4. september
Grupper

Ukens Høvding er Daniel!
Ha med dag!

Røde fjær og Hiawata:
Vi samler stein slik at vi
kan lage flere troll!

I dag har vi aldersdelte
grupper på tvers av de
tre storbarnsavdelingene!

Storefot:
Forbereder dagens lunsj:
Bålstekte
rundstykker/scones og
hjemmelaget syltetøy.

Storefot:
Vi går på tur til Røyse
skole
Røde fjær:
Vi går til solplassen
Hiawata:
Vi går til Trollhaugen

Utekonsert
kl. 09.00 – 09.30
i barnehagen!
Vi lager eplesyltetøy
i lavvoen!

Torsdag 5. september
Barnehagen

Fredag 6. september
Solplassen

Vi finner oss et tre som
vi skal følge med på
gjennom dette
barnehageåret. Vi tar
bilder og prater om
hvordan det ser ut nå.
Mon tro om vi kan se noen
endringer i nær fremtid?

Vi leser om Tambar som
er et troll! Han føler seg
litt ensom i barnehagen,
men så får han en ny
venn!

Evaluering: Enda en fin uke er nå over. Storefot startet uken med å forberede tirsdagens lunsj som vi skulle ta med
oss på båttur. Båtturen var et av høydepunktet denne uken. Det var også den varmeste dagen! Vi har erfart og lært
at vepsen er veldig glad i fisk den også, så vi valgte å stoppe midtfjords for å spise lunsjen. Videre dro vi til Storøya
for å bade. Denne uken hadde vi base på Solplassen. Et annet høydepunkt var når vi igjen fikk besøk av
trollkjerringa. Sist besøk hadde hun laget varm havregrøt til oss. Denne gangen trengte hun vår hjelp til å lage
trollkrem. Rådyrene fikk i oppgave å finne tyttebær ute i skogen. Tyttebær fant vi dessverre lite av. Så merkelig
som trollkjerringa er jukset hun litt. Les mer om dette i egen artikkel! Noen av rådyrene har begynt å lage hvert sitt
troll. Dette av steiner, lammeull og ulike gjenstander de selv har funnet i naturen. Da vi ser hvor stor interesse
Rådyrbarna har for troll, er dette noe vi velger å fortsette med til uken som kommer. Fredag hadde vi fest for Berit
siden det var hennes siste dag på jobb i barnehagen. Vi spiste pølser og is! Vi sa også «hade» til Maria som hadde sin
siste dag hos oss på Rådyrstien. Takk for en fin uke

Lunsj: Pyttipanne

Informasjon og beskjeder:
• Neste uke har vi base på Solplassen
o Frokost på kjøkkenet 07.15 – 08.00
• Foreldremøte 5. september kl. 18!
• Storefot: 10. september: felles
foreldremøte for storefot på SOS kl.
18.30.
• Marthe tilbake på jobb mandag 2.
september.
• Dersom noen har epler, bær e.l. i hagen, som
dere ikke skal bruke, tar vi gjerne imot!

