
                REVEHIET   

  

Mandag 14.september Tirsdag 15.september Onsdag 16.september Torsdag 17.september Fredag 18.september 

TROLLHAUGEN 

Trollhaugen er vår base 3 

uker fremover og vi har tema 

HØST. 

 
På jakt etter størst og 

minst, kortest og lengst. 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 
Alle mine rever bli med på 

fotballkamp  

Vi tørr ikke- hvorfor ikke-  

Kim og Koko tar oss …       

KOM ALIKEVEL       

 
Inger praksis-nettmøte kl. 9-11 

 

BÅTTUR 
(Værforbehold) 

 
Sansebingo ved fjorden. 

 

Noe mykt, noe rødt, noe 

som lever, noe du synes er 

fint, noe som ….. 

 

 

 BARNEHAGEN 

 

 
 

Pastarett til lunsj. 

Ta med skål og skje! 

 
Ledermøte 9-10.30 

 

 

 

 

TROLLHAUGEN 
En liten høstfe 

Sitter i et tre. 

Farger bladene 

 og kaster de ned.  

 

På jakt etter 

naturmaterialer til 

høstkunst. 

 

 

FORRIGE UKE:                                                                               

Båtturen vår gikk til Frognøya. Det ble en dag med skulpturer, en flott 

gård, spøkelseshus og rever på oppdagelsestur. Furutoppen var ledig og 

dermed har vi vært der 2 dager. Fine høstdager i skogen med god lek. Lek 

er magisk, og alt kan skje. Mikkel Rev har trent med mange etter seg, politiet 

fanger alle tyvene, et fengsel ble lagd til meitemark, noen kjørte et skip og 

pasienter får god omsorg.  Vi har svingt penselen etter Vivaldi og innviet 

høsten med en smak av trollkrem.  Storefot har syklet til Helgelandsmoen, 

Røde fjær og Hiawata har brukt sykkelstien vår flittig. Vi ønsker Karolina 

god tur til Polen. Takk for en fin uke og god helg alle sammen.                                                      

.                                                                                                                       

Uke 38 

INNHOLD I SEKKEN HVER DAG!  

Votter/vanter, buff, lue/pannebånd i lokket.  

2 par ULLsokker, 1 ullstillongs, 1 ullgenser,       

1 mellomlag i ull/fleece, genser/jakke og bukse. 

Klærne må ligge i en noe som tåler vann. 

Samt matboks og drikkeflaske 

= vi er klar for skogen      

 

 

 

Uke 40 er høstferie 

for skolene. 

Vi ønsker en oversikt, 

legg inn i Visma hvis 

dere skal ha høstferie!     

 

Vi sanser.   

Høst er 

farger og 

endring.       

 

Didrik har kjørt ved til plassene 

og vi har en jobb å gjøre sammen 

med å få den inn under tak 


