
                   REVEHIET   
 Mandag 1.nov. Tirsdag 2.nov Onsdag 3.nov Torsdag 4.nov Fredag 5.nov 

LAVO 

Vi ønsker Martine 

velkommen til oss! 

Vi starter november med 

HA MED DAG! 

Det betyr at vi kan ta med 

1 leke hjemmefra. Noe 

som ikke er våpen og som 

får plass i sekken. 

 

LAVO 

Brannvern 

 
Hele Norges Bjørnis 

kommer! 

LAVO 

Regel lek 
Hode- skulder… 

Alle mine… 

Rødt lys… 

 

Onsdagsmat er: 

HAVREGRØT                                          

Skål og skje i en pose i 

sekken! 

LAVO 

 
 

 
Inger møte 12-13.30 

           LAVO 

Dans dans dans! 

 
Blime kom igjen 

Tærne opp, tærne ned       

så tar vi flere steg… 

 

 

 

  

 Uke 44 

Evaluering av uka som gikk:                                                                                                                                      

Skogen: Slutten av oktober og vi spiste formiddagsmaten vår under åpen himmel. Sammen med kjøttmeis som 

spiste maten sin og trær som danset over oss. Vi varmet maten vår på bålet, både skiver med ost og honning og …. 

      Vi fylte opp med ved etter oss og takket for nå. Neste gang vi har Solplassen som base, ja, da skimter vi jul.                                                                                                                                                           

Kroppen: Skjelett, ja, det vekker stor interesse. Vi har kjent på armen vår. Hvordan hadde vi sett ut uten 

skjelett. Hm..  Med «fyrstikker» og lim forsøkte vi å lage skjelettet vårt.  Storefot brukte kroppen i dans 

sammen med Ingrid. Ivrige armer og bein i dans sammen med alle Storefot’er i barnehagen vår.                                                                                                                                                                      

Barnegruppa vår: Om vi ble inspirert av FN dagen eller hva, ja, denne uka har vi sett SAMARBEID på mange 

områder. Samarbeid i leken, ja, i hverdagen vår, når vi venter, når er sammen. VI HEIER PÅ HVERANDRE!                                    

Det er stor enighet på Revehiet om at nå, snart, fortjener vi en gulrot. En fest kanskje? Kan vi få gullpokal? Ja, 

eller noe godt å spise?? Kan vi gjøre noe gøy SAMMEN!                                                                                                                                                   

Uka ble avsluttet med planleggingsdag. Vi har vært på Holekonferansen og hatt en dag med inkludering og 

psykososialt barnehagemiljø.  GOD HELG alle sammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

LAVO 

Beskjeder! 

*Vi starter dagen i LAVO’N!  

 *Uke 44,45,46 får vi tre          

1.års studenter fra 

barnehagelærerutdanningen i 

Drammen (USN).                            

Martine har praksis på Revehiet.  

*Velkommen til foreldresamtaler! 

KLÆR ETTER VÆR!!! 

 


