HARELABBEN
Uke 32
Mandag 3. august

Tirsdag 4. august

Onsdag 5. august

Torsdag 6. august

Fredag 7. august

Velkommen til SIGURD
og LAVRANS
Vi
gleder oss til å bli kjent
med dere. Velkommen
tilbake etter ferien til
OLAV og OLIWIER
Vi blir i barnehagen slik
at Sigurd og Lavrans blir
kjent med de voksne,
barnehagen og
uteområdet vårt!
Velkommen tilbake fra
ferie Katherine.

Vi har tilvenning og det
betyr å trygge nye barn
på de voksne, på andre
barn og i de nye
omgivelsene de nå skal
være i.
Vi har en liten
samlingsstund før lunsj
med musikk, ukulele og et
lite eventyr. Vi spiser og
sover i vognene etterpå.

Velkommen til ELINE og
LEAH
Vi gleder oss
til å bli kjent med dere.
Vi blir i barnehagen slik
at Eline og Leah blir
bedre kjent med de
voksne, barnehagen og
uteområdet vårt!

I dag skal vi ha danse- og
musikkstund på
Harelabben. Vi tar med
høyttaler ut og danser til
fengende musikk.

I dag skal vi ha litt
vannlek ute. Det er alltid
like spennende å
utforske og leke med
vann.

Kokken lager lunsj til oss
så det er ikke behov for
matpakke til
lunsjmåltidet.

Husk godt med skiftetøy.

Samlingsstund før lunsj

Evaluering: På mandag fikk vi møte Edvard og Charlotte som
hadde sin første dag tilbake i barnehagen etter ferien.
Barnehagen var full av små sølepytter som vi har lekt med og
selvsagt hoppet masse i. Vi har fylt bøtter, traktorer og
spader med vann og brukt uken på å bli bedre kjent. På tirsdag
hadde Frida sin første dag i barnehagen
Velkommen! På
onsdag ble Charlotte med noen av de store på tur og fikk
plukke og spise blåbær. Ellers har vi lekt sjørøvere i båten,
husket og sklidd! Det har også blitt mye lek med småstein og
pinner
Ønsker dere alle en riktig god helg!

Informasjon og beskjeder:
• Felles frokost fra 7.15-8.00 ute/mathytta hvis regn.
• Barnehagen åpner for frukt-servering denne uken.
• På Harelabben jobber nå Katherine, Marie, Heideh og
Hege Tolpinrud. Lurer dere på noe så er det bare å ta
kontakt med en av oss.
• Minner om planleggingsdager 13. og 14. august. Da er
barnehagen stengt.

