
 RÅDYRS TIEN 

Mandag 7. desember Tirsdag 8. desember Onsdag 9. desember Torsdag 10. desember  Fredag 11. 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 to lys i kveld. To 
lys for håp og glede. De står 

og skinner for seg selv og oss 
som er til stede…» 

 
Juleverksted i lavvoen! 

Denne uka har vi base i lavvoen igjen. Dette blir vår base resten av 
desember. Vi vil høre på julesanger, fortsette å lese om pulverheksa 

og julenissen. 
 

Denne uka har vi også fått låne mathytta et par dager slik at vi kan 
bake pepperkaker!  

 

 
Vi feirer Lykke Sophie som 

har bursdag på lørdag!  

 
Bursdagsdisco 

utenfor 
lavvoen! 

Elgtråkket spiser frokost 
sammen med oss i lavvoen 

Elgtråkket spiser frokost 
sammen med oss i lavvoen 

  Lunsj:  pyttipanne Husk egen 
tallerken og bestikk i en pose! 

Ledermøte 09.00 

 
Ped. Ledermøte 12.15 – 13.45 

Uke 50 

Uka som gikk: «Nå har vi pynta lavvo’n, og vi har bært inn ved, vi har eti ute, 
mens snøen lavet ned!» Første uke i desember er ferdig, og vi har begynt å 

lese i kalenderboka om pulverheksa og julenissen, vi har tent advendtslys, 

opplevd rampestrekene til rampenissen, og samlet inn glass og pinner til 

juleverksted. Svømmingen ble dessverre ikke noe av på mandag, men vi 

prøver igjen neste uke. Som plaster på såret, så vi «Snekker Andersen og 

Julenissen» mens vi spiste nista vår. Fredag var siste dag på solplassen for 

denne gang, og vi gjorde klart til neste avdeling skal dit. Resten av desember 

blir vi i lavvoen       

 

 

Informasjon og beskjeder:  

• Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00 

o NB: ferdig påkledd 

med klær etter vær!! 

• 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! 


