RÅDYRSTIEN
Uke 38
Mandag 14. september

Tirsdag 15. september

Onsdag 16.september
Torsdag 17. september
Fredag 18. september
Ny uke, ny base!
Solplassen, her kommer vi! Vi fortsetter med å lage ting til vikinglandsbyen vår, og vi kommer til å ta med små
grupper bort til landsbyen. Vi vil fortelle historier og bli litt mer kjent med hvem vikingene var. Høsten er i anmarsj
og vi fortsetter å se etter høsttegn i skogen. Har gjørmestien forandret seg siden sist?

Båttur
I dag reiser vi endelig på båttur
igjen! Før vi reiser mater vi
fiskene i akvariet

Vi utforsker solplassen!

Grupper
Storefot: Vi sykler til
solplassen, storefotklubb.
Røde fjær og Hiawata:
Vi ser etter høsttegn. Har flere
blader begynt å skifte farge?

Lunsj:
Husk egen tallerken og bestikk i
en pose!
(fint å ha med en brødskive til
fruktmåltidet)

Fredagsdisco
og blimE dans!

«Æ seeeeeer dæ som du e
Æ la la la la liker når du danser
med mæ»

Uka som gikk ble en litt annerledes uke her på Rådyrstien. På grunn av lite bemanning i disse coronatider måtte vi dessverre stenge ned
Rådyrstien i slutten av uka. Heldigvis fikk vi åpnet opp igjen på fredag! Vi takker for forståelse, og at dere er løsningsorienterte og
imøtekommende! TUSEN TAKK!

Informasjon og Beskjeder
•

ønsker. Ute bak barnehagen eller i

Uka startet med tur til Trollhaugen. Med oss på turen hadde vi William som jobbet hos oss hele uka. Tirsdag på vei til trollhaugen
oppdaget vi flere biller på veien. De var svarte, med blått på undersiden og lå på ryggen langs hele veien til trollhaugen.. Vi undret oss over

lavvo.
•

hva som hadde skjedd og hvorfor de lå slik.. Vel fremme på trollhaugen fikk vi endelig begynt på vikinglandsbyen vår! Vi delte opp i Røde
fjær, Hiawata og Storefot og startet på tre byer. Vi kommer til å fortsette å lage ting til byen selv om vi bytter base til solplassen
Onsdag ble litt annerledes enn planlagt pga. bemanning, så sykkelturen med storefot utgikk. Vi tar igjen sykkeltur og storefotklubb til
uka! MEN Bjørgvin fortalte en historie om en vikingkonge, og vi feiret Aksel som fylte fire år 10. september. HURRA!

Frokost 7.15 – 8.00: For de som

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

•

HUSK PÅ ÅPNE OG LÅSE
SYKLER!!

•

Vi pleier å arrangere høstsuppe, men
årets suppe er avlyst.

