ELGTRÅKKET
Uke 34
Mandag 17.august

Tirsdag 18.august

TROLLHAUGEN
Vi pakker mat og tralle for lek og samhold i skogen vår.
Vi må også jobbe litt på plassen vår, for nå har det
skjedd noe her etter plan-dagene…hvem kan hjelpe til å
jobbe??
Vi tar imot William som skal jobbe her i tre dager
(8-15.30).

Onsdag 19.august

Torsdag 20.august

Fredag 21.august

TROLLHAUGEN

BÅTTUR (kort)
Vi finner en fin lunsj-plass
og ser etter fugler på
fjorden – kan vi navn på
fuglene??
Husk en skål og gaffel til
kyllingsalaten i dag.

TROLLHAUGEN
Tre grupper – vi velger
bok, det betyr lesestund.
Vi ser også om alle har sin
egen fugl på sekken?!
Vi rydder etter oss fordi
neste uke er det klart for 3
uker på Solpålassen

ELINE 5 ÅR!! HURRA!!
Storefotgruppe :
Trampolineboka
Røde fjær og Hiawata
leker «Bytte tre»

Ledermøte: 9-10.30.
Evaluering: Tre dager gikk fort og nå er vi snart full gruppe igjen. Det
var veldig fint å møte flere igjen etter ferie. Vi har både vært på
Trollhaugen og Furutoppen, og vi ser at barna har det fint i skogen.
Vi trenger ikke leker når bark, blader, kongler og kvister kan bli mat,
gode kaker eller penger. En god gjeng syklet til begge plassene og
flere runder ved fotballbanen. Onsdag var det godt å avkjøle seg i
vannet på stranda til oldemoren til Mathea – tusen takk for oss! Ved
vannet så vi krepsefiskere og et krepseskjelett. Vi fanget flere små
kimer og noen koste seg med bøtte og spade i sanden

Informasjon:
•

•
•

Minner om at foreldre må låse opp barnas sykkel om
morgenen og låse igjen om ettermiddagen. Lurt å ta
med hjelmen hjem eller be oss henge den inn.
Det er sykkel NM i vårt nærmiljø…være obs på
møtende syklister…
Sjekk barna for flått og si ifra om evt funn til oss!!

Denne uken jobber William som vikar for Nima man-ons. William var vikar hos oss
før sommeren og kjenner mange av barna godt. Nima søkte Udir om

Kjernetid er 9-14.30.

Frokost-tid er 7.15-8

videreutdanning for pedagogiske ledere og skal på 6 samlinger i løpet av dette
barnehageåret.

