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Uke 9 

BESKJEDER!  

KLÆR ETTER VÆR, fyll opp med skift i sekk og 

hylle. Ekstra votter i sekken! Strikk under 

regnbukse. Vi har ekstra strikk om dere trenger. 

Fra uke 10 har vi base lavvo og da blir det 

frokost i lavvo.                                                                       

Maren, student, er tilbake i uke 10,                      

mandag til torsdag.  

Til Storefot, skjema til samtalen vår i uke 11, 

overgang barnehage- skole,                                             

blir lagt ut i barnas hylle.    

 

  

Den siste uken i februar ble ikke full av vinteraktiviteter som vi hadde tenkt. Det gikk fort fra 

mange minus til nesten å koke i ull og vi måtte lufte i teltet mens vi spiste. Sol og is skinte om 

hverandre. Men, så er jo det fint også. Tomatsuppe, rundstykker og egg smakte godt. Da lille 

Larsens hus blåste bort… havnet det på BREKK-BEN -FJELLET. En bok med morsomme bilder.   

En liten kylling i egget lå…. Hele 6 fine, fine kyllinger har banket på hos oss, og ja, når vi synger 

her er så trangt jeg vil ut… ja, det skjønner vi nå, for hvordan har de egentlig hatt plass…..                         

Å så søte, de er myke, jeg vil holde, hva heter de…. Nå må vi passe godt på de frem mot påske.                                                                                                             

Dagens høvding trekker også et kort hvor det står et utsagn. Det har gitt mange viktige 

refleksjoner. Alle vil gjerne dele hva de tenker og det blir ofte flere omganger. Takk for 4 fine 

dager på Solplassen og 1 dag ved barnehagen/fotballbanen. God helg ønskes dere alle og god 

vinterferie til dere som har det .  

Lek er det viktigste                            

av det viktige! 

    

Onsdagsmat = laks og 

potetstappe. Ta med 

skål/skje 

                      

 

SOLPLASSEN 

Det er «vinterferie» uke og vi legger opp til litt fra dag til dag dager                           

Dette er siste uka vår på Solplassen for denne gang og vi rydder og gjør det 

fint etter oss og klart til de som kommer etter oss.   

SOLPLASSEN 

     

Hvem har vært her og hva har skjedd siden sist? 

 

 

Inger vinterferie onsdag-fredag! 

«Vinter-

ferie» 

aktivitet!!! 


