ELGTRÅKKET
Uke 33
Mandag 13 august

Tirsdag 14. august

Onsdag 15. august

Torsdag 16. august

Fredag 17. august

I dag skal storefotene
få være med på første
dag med krepsing! Vi tar
opp teiner som er satt ut
i går kveld, og ser om vi
har fått noe kreps i de.
De som vil være med på
dette, må være klare
til å gå fra bhg kl.
0800! Eller, barna kan
leveres på Sælabånn
innen kl. 0830.
Vi andre på elg går til
Solplassen!

I dag blir det også
krepsing på Storefot.
Det samme gjelder i dag:
Møt i bhg i god tid til kl.
8, eller lever barnet ditt
på Sælabånn innen kl.
0830.
Resten av gjengen på Elg
går til Solplassen i dag
også. Her har vi disco og
kanskje vi får til litt
haien kommer på
travbanen!
Vi lager lunsj, brødskiver
med pålegg både til
båtfolket og til gjengen i
skogen.

Siste dag med krepsing
for Storefot. Det samme
gjelder i dag som de
forrige dagene ang
tidspunkt for oppmøte!
I dag skal vi også, i
tillegg til å dra opp
teiner, få smake på
kreps! Da blir det loff
med kreps, dill og
majones!

I dag er det
planleggingsdag.
Derfor har dere
fri, mens vi
ansatte i
barnehagen
planlegger alt
det vi skal gjøre
neste periode!

Planleggingsdag i
dag også!
Vi fortsetter å
lage gode planer
og forberede oss
på et
innholdsrikt år
sammen med
gullungene våre!

Røde fjær og Hiawata
går til Solplassen, og her
skal vi lese eventyret om
de tre små grisene og
ulven…

Evaluering:
Forrige uke var vi får barn og alle voksne på plass! Vi har kost
oss på båttur, lekt på Solplassen, lest bøker og eventyr,
bygget hytter, laget butikk, hatt disco og lekt ute i
etterlengtet regn! En fin uke hvor vi har sett at de store
barna hjelper de små, mye omsorg og gode venner i fin lek!
Fredagen var det MYE regn! Vi valgte derfor Solplassen

Informasjon og beskjeder:

Noen datoer dere allerede nå kan sette av:
Onsdag 5. september: Foreldremøte
Tirsdag 25. september: Høstsuppe for elgene med foreldre
på Trollhaugen. Dette er fra kl. 14 til kl. 16!

