
 RÅDYRS TIEN 

Mandag 30. november Tirsdag 1. desember Onsdag 2. desember Torsdag 3. desember  Fredag 4. desember 

Storefot Svømming: 
Oppmøte 08.45. Badetøy og 
håndkle i egen pose/sekk. La 
barna få være med å pakke, så 
vet de hvilket håndkle som er 
sitt! Barnehagen tar med såpe! 

 
Advendtsamling 

«så tenner vi et lys i kveld. Vi 
tenner det for glede. Det står 
og skinner for seg selv og oss 

som er til stede…» 

«Vi nisser, vi nisser teller dager i desember.. og hvilken dag i desember er det i dag?...» 
Vi begynner å telle ned til jul! Hver dag fremover vil det trekkes et hjertebarn som også vil 
være dagens høvding (ordensbarn), gå først på rekka og hjelpe til med spesielle gjøremål. 

Det blir også juleverksted i dagene fremover, så ta med et syltetøyglass! 
 

Vi har tenkt å pynte lavvoen til jul, så fint om alle barna kan ta med seg en julepynt til å 
henge opp (merket og ikke knuselig      ) 

Vi rydder oss ut av solplassen 
og gjør klart for neste 
avdeling. Takk for nå 

solplassen. Vi sees i januar… 
 

fredagsdisco 

 
Ta med et syltetøyglass!  

Lunsj: Kyllingwok 
Husk egen tallerken og bestikk i 

en pose! 
Mari har fri. 

 
Mari hjelper Elgtråkket  

Kl. 10 -11 

Uke 49 

Uka som gikk: Denne uka har vi stort sett vært på solplassen. Vi 

har sanket juleverkstedmaterialer, jobbet med teltet, og sett 

skogen forandre seg igjen. Is på sølepytter og stivfrosne blader.. 

Barna har vært veldig opptatt av å bygge: gjerder, gapahuk, bål 

og små hus. 

Uka ble avslutta med møblering, testfyring og disco i det nye 

teltet!       vi fortalte et eventyr hvor et par av barna fant et 

juleverksted fullt av alver. Nissen har blitt borte, men barna har 

lovet å hjelpe til å finne nissen…  

 

 

Informasjon og beskjeder:  

• Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00 

o NB: ferdig påkledd med klær 

etter vær!! 

• To dager i Uke 49 og 50 får vi besøk av 

en elev fra Tyrifjord videregående skole.  

• Barnehagen er stengt i romjula 

• Planleggingsdag 4. januar. Barnehagen er 

stengt. 

 

Storefot svømming vinter 2020: Mandager i 

uke 49, 50, 51, 52 og uke 2. 

Vi kjører buss til Ringeriksbadet. Avreise fra 

barnehagen kl. 9.00 og retur kl. 11.00. Vi deles 

i to grupper inne på badet og bytter på å ha 

opplæring. Den gruppen som ikke har 

opplæring får være i det lille bassenget. 

Badetøy og håndkle pakkes i egen pose/sekk! 

Husk merking! 


