EKORNSTUBBEN
Uke 37
Mandag 9.september

Tirsdag 10.september

Onsdag 11.september

FURUTOPPEN
VELKOMMEN TIL JULIE ELÈN!!
Julie Elèn blir med oss opp på Furutoppen kl.10 på mandag. Vi går til Furutoppen
til vanlig tid kl.9.15 de andre dagene.
I skogen tar vi med oss malesaker og begynner med invitasjon til høstsuppa vår!
Vi deler gruppa, så noen maler på tirsdag og andre på onsdagen.

Lunsj tirsdag: suppe

Evaluering: Lavrans startet hos oss, og det ser ut som han liker seg allerede! Han vil helst bare
være ute Plassen vår i skogen fikk Lavrans oppleve først på fredag. Noen trøtte barn, og
kanskje sultne også gjorde at det var litt trist og gråt denne dagen i skogen. Vi prøvde å muntre
alle opp med «grønnsakspisersangen» fra Hakkebakkeskogen, også smakte vi på squash, men den
var bare sånn passe god… Noen dager er det vanskelig å kunne komme seg til skogen, særlig når
en voksen er borte hele eller halve dager. Nima var på kurs nesten i tre dager forrige uke.
Torsdag var møte-dag, og sånn blir det litt av og til. Voksne skal ha tid til planlegging,
forberedelser og å snakke sammen om barn eller samarbeide med andre. Da er det flott å ha et
stort og godt uteområde som vi har i barnehagen der vi kan leke, lære av hverandre og øve oss
på å være i et fellesskap som barnehagen skal være. Vi lærer oss å dele, vente på tur, gi og få
omsorg. Også er vi i aktivitet og kan øve oss opp motorisk
Vi feiret TOBIASZ 2 år!! HURRA!!
Det ble en enkel feiring ute med krone og sjokoladekake som var igjen fra foreldremøte!

Torsdag 12.september
BARNEHAGEN
Fuglene våre! Vi ser
hvilke fugler vi har på
plassen og vi legger ut
fuglemat i
fuglekarnappet og på
fuglebrettet i
barnehagen.

Fredag 13.september
BARNEHAGEN
Lek og hverdag i
barnehagen – kan vi øve
oss på å ta på
sko/støvler/bukse?

Lunsj: wok

Informasjon og beskjeder:
• Tusen takk for super-oppmøte på foreldremøte.
Det er vi stolte av – dere er gode
• Minner allerede nå om planleggingsdagen i
oktober – fredag 25.10. Da er barnehagen stengt.
• Ull er gull! Start dagen med ull innerst, også er
det lov å se an vær og vind. Men husk et ullskift i
sekken- sokker, genser, stillongs.
• Nima borte igjen: fredag ettermiddag + mandag
og tirsdag neste uke.

