RÅDYRSTIEN
Uke 36
Mandag 31. august
Tirsdag 1. september
Onsdag 2.september
Torsdag 3. september
Fredag 4. september
Denne uka går vi til Trollhaugen, og der kan det være litt ekstra kaldt. Derfor er det er lurt å ha på seg ull innerst fra morgenen av
Vi går fra sommermåneden August til høstmåneden september. Hvordan endrer skogen seg når årstiden skifter? Vi ser etter om vi fortsatt kan finne noe spiselig i
skogen.
Storefot:
Gruppedag:
Vi sykler etter lunsj! Alle må ha
Fredagsdisco på Trollhaugen!
I dag drar vi ut på
KLEIV_
Storefot: vi sykler til Trollhaugen med seg sykkel og hjelm! Husk å
Vi blir kjent med den nye
Tyrifjorden med Gjedda
KLYVERN!
og jobber i trampolineboka etter
låse opp syklene!
Blime-sangen!
(båten altså, ikke gjedda i
Oppmøte i
lunsj. (husk å lås opp sykler!)
barnehagen senest! 08.45. Vi
Lunsj:
akvariet
)
kjører buss fra barnehagen.
Røde fjær:
Husk egen tallerken og bestikk i
Klær etter vær og Sekk med
Konstruksjonslek: Vi samler
en pose!
Vi fortsetter å se etter liv i
(fint
å
ha
med
en brødskive til
vannflaske!
vi
ordner
lunsj!
materialer
slik
at
vi
kan
bygge
en
fjorden!
fruktmåltidet
Røde fjære og Hiawata:
liten by.
Foreldremøte kl. 18 for alle foreldre på
Vi går til trollhaugen. I dag er
Rådyrstien
det 1. setpember! Hvilken
Hiawata;
Velkommen! 😊
årstid er vi i og kan vi klappe
Rollelek: Vi leker Cafe/butikk
SEP-TEM-BER? Hvor mange
stavelser?
Uka som gikk: Vi startet uka med å bytte mandag med tirsdag! Mandag var vi i barnehagen og hadde
grupper, mens tirsdag utforsket vi trollhaugens nye lekeaparater og lagde vaskestasjon. Storefot fikk utdelt
Trampoline-bøkene sine og fyllt ut sidene om dem selv. Røde fjær og Hiawata gikk sammen på tur i skogen
og fant kime- og gjeddemat.. Onsdag skulle vi egentlig på sandstranda å fange kimer, men vi har mange
allerede og trengte derfor mer mat til dem. Da gikk vi til trollhhaugen og fant kimemat. Torsdag og fredag
ble vi i barnehagen og ordnet klart det store akvariet til fiskene. Uka avslutta vi med dansing !

Informasjon og Beskjeder
•

Frokost 7.15 – 8.00: For de som ønsker. Ute bak barnehagen eller i lavvo.

•

Tilpass klær etter vær! Start gjerne med tynn ull innerst!

•

HUSK PÅ ÅPNE OG LÅSE SYKLER!!

•

Velkommen til foreldremøte torsdag 3. september kl. 18.00.

