REVEHIET
Uke 33
Mandag 10.august

BÅTTUR

Tirsdag 11.august

Onsdag 12.august

SOLPLASSEN

Torsdag 13.august

Fredag 14.august

PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagen er stengt to dager og vi jobber med planer denne
høsten. Vi skal også jobbe i skogen, kanskje det blir noe nytt..

Vi fortsetter med
FUGL og FISK

Frokost tid er 07.15-08.00

Vi fortsetter å UTFORSKE skogen vår

Kjernetid er 09-14.30

ONSDAG lager Rebecca KYLLINGWRAP, husk skål og

Send med litt mat også på dager hvor kokken vår lager lunsj

skje/gaffel i sekken

Vi spiser frukt i skogen før vi vender nesa hjemover

FORRIGE UKE:
Vi startet uka med en fin dag på fjorden og det var stor jubel da Kim spurte revene om vi ville fiske. JAAA såklart! Ingen fisk, men spennende. Vi så
kimer, vi så måker, en and og noen skarv. Vi vasset og vi kastet steiner. På Solplassen har det vært stor gjensynsglede. Glede over å leke og vise fine
plasser. «Her er mitt bringebærsted, husker du hva vi hang opp i treet, ååå se der, kjenn på den bløte marken a». De nye revene (Hiawata) syntes det
var mye spennende å utforske. Kanskje spesielt hytta oppe i treet og alle fine pinner. Det er en ny hverdag også for «gamle» revebarn. De som var eldst
i fjor begynner snart på skolen, nå er det noen nye som er eldst. Ellers bruker vi tid på hvordan vi vil ha det sammen. Dette kommer vi til å jobbe med
jevnlig utover høsten. Vennskap og hvordan vi er mot hverandre. Sol og regn om hverandre, det er vi vant til. Vi koste oss skikkelig i teltet da regnet
trommet på taket og vi hørte på eventyr. Det er fint å få være med å bestemme, noen vil fortsette med fuglen sin og noen vil ha en ny fugl. Takk for en
fin uke og god helg alle sammen. Og ikke minst GRATULERER så mye som storebror Eilert Elias

Bilder fra uka vår finner dere på hjemmesiden vår.

