REVEHIET
Uke 32
Mandag 3.august

BÅTTUR

Tirsdag 4.august

Onsdag 5.august

Torsdag 6.august

SOLPLASSEN
Det blir fint å komme til Solplassen som er vår base i 3 uker fremover.
Vi fortsetter å bruke dagene til å bli kjent. Både med hverandre, med den nye
hverdagen vår, og med skogen vår.
Lia, Karolina, Josefine, Theodor, William, Philip, Eilert Elias og Koko er kjente fra
Harelabben og det gir en trygghet i overgangen til stor avdeling. «Gamle» rever har
tatt godt imot og hjelper gladelig til med å åpne en matboks eller holde en hånd.

Vi starter uka med en tur
med Gjedda og vi ser etter
fugler

Fredag 7.august
BARNEHAGEN
Min fugl!
Vi fortsetter med hver vår
fugl. Kanskje noen har fått
en ny favoritt i ferien.
Noen vil kanskje ha den
samme som før.
Sammen finner vi min fugl
Fint om alle som har, tar
med seg sykkel/hjelm!

Vi går på jakt etter bær……
Informasjon/beskjeder!

Velkommen til et nytt barnehageår og velkommen tilbake etter sommerferien!
Det var fint å se hverandre igjen etter ferien og det var gøy å leke sammen igjen.
Vi har lekt ved barnehagen og i hallen. Vi har vært på bærtur og det er topp å
finne bær i skogen vår. Gjett om det ble mange blåe tunger…. Sophie fylte 5 år
28.juli. Bursdagsjenta vår ønsket seg en tur til hallen, og det var gøy. Gratulerer
så mye med dagen og vi ønsker deg en fin feiring i helga med Storefot venner. En
flott dag ved fjorden har vi også hatt. Sommer og sol på slutten av uka. Vi var så
heldige og fikk komme til Mathea på Elgtråkket. Det ble det bading, badehyl og
iiiiis. Tusen takk for oss og god helg alle sammen

Sekken skal inneholde matboks, drikkeflaske og skiftetøy i en
pose.
Felles frokost ute/mathytta 07.15-8.00
Barnehagen serverer frukt igjen denne uken.
Torsdag lager kokken vår lunsj til oss, husk skål og skje
Vi minner om planleggingsdager 13. og 14. august. Da er
barnehagen stengt.

