
                REVEHIET   

  

Mandag 18.januar Tirsdag 19.januar Onsdag 20.januar Torsdag 21.januar Fredag 22.januar 

LAVO/BARNEHAGEN 

 
Røde fjær og Hiawata 

aker ved klubbhuset.  

 

Storefot leser bok.               

Kl. 12.20 er vi klare for 

avreise skiskolen. Vi er 

tilbake ca. kl 15 

 

 

 

LAVO/BARNEHAGEN  

 

Vi aker ved Bye gård 

(med forbehold) 

  

 
 

 

LAVO/BARNEHAGEN 

 

 

 

 

 

 

Storefot bading!  

Røde fjær og Hiawata 

lesegrupper! 

LAVO/BARNEHAGEN 

 

Vinteraktivitet 

 

Vi sender melding i 

Visma om planen vår 

      
 

 

LAVO/ BARNEHAGEN 

 

HURRA FOR EILERT ELIAS                          

4 ÅR 23.JANUAR 

 

 
Vi rydder oss «ut» av lavo.n 

for denne gang 

 

Uke 3 

SE HER!  

*Rever spiser frokost i lavo’n!  

*Barna får knekkebrød i tillegg 

til frukt på ettermiddagen.  

*Sett skiene i kassa til Rev før 

dere går hjem. Takk! 

  

 

 

Den kalde, fine tida … For en fin vinteruke vi har hatt. Vi har 

feiret vår første 6 åring dette året. Hurra og gratulerer så mye 

Karoline. Det gir ro og god stemning å starte dagen rundt et bål. 

«Kan vi slå av lyset» spurte barna. «Åååå, det var fint». «Vi kler 

oss ut vi» sa en svært så fornøyd gjeng som pyntet seg med 

julepynten vi fant i lavo’n. Hi hi!  Storefot tok seg en skitur på 

jordet mot Røyse skole og da ble det klatring på grind med ski. 

Ved klubbhuset har det blitt mange turer opp og ned. Med 

akematter og med ski. Ikke samtidig da       Vi oppsummerte uka 

sammen og rever sa: «Det beste har vært å få leke foran igjen. Vi 

liker oss foran og ikke bak. Kan vi lese de bøkene vi leste en gang 

til»  God helg alle sammen! 

 
 

 

Onsdagsmat-      

pyttipanne 

Ta med skål og skje! 

STOREFOT BESKJEDER! 

Mandag er vi klare for skiskole. 

Husk ski og skisko. Vi bruker ikke 

staver. Vi er tilbake ca.15.00. 

Onsdag drar vi på bading. Ta med 

håndkle og badetøy (briller om du 

har) . Bussen henter oss kl. 11.30 og 

retur 13.30 


