ELGTRÅKKET
Uke 37
Mandag 09.september

Tirsdag 10.september

Onsdag 11.september

Torsdag 12.september

Fredag 13.september

Frokost i mathytta!!

Barnehagen

Trollhaugen/tur

Barnehagen

Barnehagen

Storefot på Kleivklyveren.
Oppmøte i bhg. senest kl.
09.00.

Vi lager rognebærgele i
Mathytta.
Fint om alle kan ta med et
lite syltetøyglass.

Storefot på
Bjørnehuletur.

Storefot på hjemmebesøk
hos
Kristian og Philip.

Alle går til grisene etter
lunsj. Fint om Hiawatha
kan ta med litt restemat.

Barnehagen serverer
suppe.
Husk foreldremøte for
Storefot i dag.

Røde fjær og Hiawatha
går til Trollhaugen. Vi
leser eventyret om de tre
små grisene.

Røde fjær og Hiawatha på
båttur sammen med Rev.

Forrige uke: Mandag startet med utekonsert for store og små. Vi sang om katten, grisen,
kua og mange andre dyr. En fin måte å starte en ny uke på. Tirsdag gikk Hiawatha og Røde
fjær en tur i hallen, hvor vi danset, sang og hørte på eventyr. Storefot pakket ned mat til
grisene og syklet opp til gården. Grisene var som alltid, veldig glade for å se barna.
Onsdagen ble en fin og våt dag. Første dag med aldersdelte grupper, så dagen ble brukt til å
bli litt bedre kjent på tvers av avdelingene. Hiawatha gikk til Furutoppen, Røde fjær til
Trollhaugen og Storefot til Røyse skole. Det virket som om alle barna hadde hatt en fin dag,
selv om det var mange som ble litt kalde. Vi merker godt at høsten har kommet, derfor er
det fint om alle kan ha litt varmere tøy i hyllene sine. Votter er også lurt.
Torsdag var vi klare for innhøsting av rognebær. Smaker rognebær godt? Spennende å se
hva vi kan lage av bærene og om bærene smaker likt etter vi har lagd gele av dem.
Ønsker å takke alle for et hyggelig foreldremøte. En ekstra takk til kakebakerne. God helg!!

Røde fjær og Hiawatha
leker i barnehagen.
Barnehagen serverer Wok.

Informasjon og beskjeder:
•
•
•
•

Høstsuppe, 24. september, kl. 14.30-16.00.
Husk å sjekke hyller for skift med jevne
mellomrom.
Planleggingsdag 25. oktober. Barnehagen stengt.
Fint med votter, lue/pannebånd og litt tykkere
klær i hyllene.

