RÅDYRSTIEN
Uke 33
Mandag 10.08

Solplassen
I dag skal vi vise de nye barna
solplassen!

Tirsdag 11.08
Tyrifjorden
Vi drar på båttur!

Vi trekker fugler!
Velkommen Wilhelm
August!

Onsdag 12.08
Barnehagen/skogen
Storefot:
Vi lager Storefotmerker til
sekken!
Røde fjær og Hiawata:
Vi blir bedre kjent med fuglen
vår.
Kyllingwrap til lunsj! Husk
egen tallerken og bestikk i en
pose!

Torsdag 13.08

Fredag 14.08

Planleggingsdager
Barnehagen er stengt.
God Helg!

(fint å ha med en brødskive til
fruktmåltidet)

Informasjon og Beskjeder

Velkommen tilbake på Rådyrstien, og velkommen til nye barn og foresatte! Tiril Linnea, Hanneli, Max,
Oskar og Ava kommer fra Ekornstubben og kjenner oss litt fra før av

Lovinda, Ellie, Wilhelm August

og Josefine er nye i barnehagen og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem !
I uka som gikk har nesten alle Rådyrene vært på plass, og vi har benyttet uka til å bli kjent, leke i

•

bruke skogen og nærområdet så mye vi kan.
•

barnehagen og i skogen. Tirsdag gikk vi over fra grønt til gult nivå når det gjelder corona (se eget skriv).
Dette innebærer blant annet at vi skal holde oss på baksiden av barnehagen når vi er innenfor gjerdet. Det er

De neste to ukene har vi base i barnehagen (lavvo/mathytta), men vil
Frokost 7.15 – 8.00: For de som ønsker. Ute bak barnehagen eller i
lavvo.

•

Hyllene i garderoben vil bli brukt til skiftetøy slik at vi får bedre oversikt.

lov til å sykle rundt, men ikke leke der. Onsdag og torsdag dro vi til Furutoppen, og fredag var vi på båttur.

Vi ansatte i barnehagen vil legge dette på plass. Grønne nett skal brukes

Alle fikk prøve å fiske fra båten før vi spiste lunsj. Deretter kjørte vi inn til en strand der vi fortsatte å fiske,

til å ta med skittent/vått tøy hjem. Viktig at disse er med hver dag!

kaste stein i vannet, og fange kimer! Det var mye spennende som skjedde på Rådyras første båttur! Takk for
en super uke!

•

Planleggingsdager: 13 og 14 August!

•

Låsing/opplåsing av egne sykler: foreldrenes ansvar!

