REVEHIET
Uke 36
Mandag 2.september

Tirsdag 3.september

Onsdag 4.september

Torsdag 5.september

Fredag 6.september

HA MED DAG!

TUR MED GJEDDA

GRUPPER

HALLEN
Når skal vi i hallen, når
skal vi i hallen
spurte rever ofte på vei
forbi hallen forrige uke.
Jo, i dag skal vi til hallen
og det blir
hinderløype 😊

TROLLHAUGEN
Vi starter prosjekt
HØSTSUPPE og lager
tankekart sammen.

Første onsdag i måneden

KONSERT med
Tove Bøygård
kl. 09.00
(foran ved kjøkkenet)
Røde fjær og Hiawata
leker på Trollhaugen
Storefot skal på
sykkeltur og i dag hjem til
Isabell

= grupper sammen med
Elg og Rådyr

Vi lurer på…
hvor går turen idag😊

Brødmat til lunsj:

Hiawatene går til
Trollhaugen
Røde fjær til Solplassen
og
Storefot til Røyse skole

Forrige uke: Ble avsluttet med fest for Berit som nå kan kalle seg pensjonist. Vi
kommer til å savne deg som har holdt barnehagen vår ren og pen i mange år. Vi
spiste pølser og is. På Trollhaugen har rever kost seg med gjemsel, med hyttelek, og
med dans. Vi fant litt tyttebær, og lagde oss trollkrem. Storefot har vært på
hjemmebesøk til Sigurd og til Aksel, to fine sykkelturer til Steinsåsen og til Gomnes.
Vi utsatte Hiawata og matlaging, siden Røde fjær og Hiawata hjalp ekorn og elg på
tirsdag ved barnehagen. Onsdag lekte de på Trollhaugen.
Se bilder fra dagene våres på hjemmesiden vår😊

Velkommen til
foreldremøte!
Kl.18 for nye
Kl.19-21 for alle

HA MED DAG

Første mandag i måneden

Pyttipanne til lunsj:
Hiawata’ene er kokker

BlimE dansen kl. 12
Du er mer enn god nok!
BESKJEDER:
Frokost på kjøkkenet 😊

har vi ha med dag. Det

10. sept. = felles Storefot

betyr at du kan ha med deg

foreldremøte på SOS kl.18.30

EN leke hjemmefra. Noe du
får plass til i sekken eller
klarer å bære selv. Våpen
ønsker vi ikke!

24.sept. inviterer vi dere på
høstsuppe i skogen kl.14.30-16.00

