
                       REVEHIET  
 Mandag 22.februar Tirsdag 23.februar Onsdag 24.februar Torsdag 25.februar Fredag 26.februar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Storefot skiskole, dette 

siste gangen. 

Retur fra Ringkollen 14.30, 

tilbake i bhg kl.15.05  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 8 

SE HER!  

KLÆR ETTER VÆR, fyll opp skift i sekk og hylle. 

Ekstra votter i sekken! 

Har det skjedd noe med eggene?  Vi venter i 

spenning… 

Neste uke er det VINTERFERIE på skolene. 

Legg inn i visma dersom noen skal ha fri!  

Uke 11 Foreldresamtaler Storefot, mer info 

kommer i Visma 

Uka som gikk: Rever er tilbake på Solplassen og hurra for hele dager i skogen igjen.  Storefot takket 

for årets skiskole, fem fine mandager på Ringkollen med skiglede og mestring. Så ble det fest med 

flotte kostymer. Sommerfugl, rev, hare, elg, marihøne, fisk og rådyr, en god blanding med andre ord. 

Vi har hørt om Knoll og Tott ( regla kaptein vom og frue ville ha det godt, men så fikk de ….) Inn i 

teltet på Solplassen kom jammen meg Knoll og Tott! Knoll og Tott kranglet, men aller mest spredde de 

LATTER. Så gøy å LE SAMMEN. Toppmeis og granmeis, mus og ekorn har vi sett i skogen, og mange, 

mange spor i snøen. En fin dag for sporjakt sa Sophie på vei til skogs. Ja, helt supert med nysnø. Er 

det rådyr? Se, SE HER DERE!  Endelig fikk vi oss en tur til Sælabonn. Det ble en fin dag på isen. Koko 

lagde tipp topp skøytebane. Ivrige Storefoter gikk runde på runde. Røde fjær lagde labyrint i snøen 

og Hiawata danset og var snø måkere. Så fint hadde vi det at vi tok turen til Sælabonn fredag også. . 

Nå hadde flere med seg skøyter og det ble en ny fin dag på isen. Se bilder i visma.                                                                                                                                                          

Nå ønsker vi ALLE SAMMEN EN RIKTIG GOD HELG.   

Rever på isen!

 

SOLPLASSEN 

Ny uke med Solplassen som base. Vi fortsetter med frokost på kjøkkenet og uteområdet bak ved den store steinen.                                     

Stikkord for uka er fuglevenner, egg, språklek og grønne tanker. Dagens høvding trekker kort fra følelsesboksen vår, og forteller hva 

han/hun tenker om det som står. ALLE som vil kan fortelle hva de tenker.                                                                                                    

Eksempel: Jeg blir glad når…. Jeg blir sjenert når …. Jeg blir sur av … Jeg blir kjempesint av …                                                                                                                                     

Vi blir kjent med Da Lille Larsens hus blåste bort og håper selvsagt på en uke full av vinteraktiviteter. 

 

 

 

 

Onsdagsmat = 

tomatsuppe 

Skål og skje i sekken!                       

 

 

Inger møte kl.12-13.30 

Ta gjerne med ski! Om 

det er føre , går vi på 

ski til Solplassen. 

Gjøk rimer på løk- 

det er ingen spøk… De som vil kan ta med 

fuglemat i sekken! 


