HARELABBEN
Uke 36
Mandag 31. august

Tirsdag 1. september

Onsdag 2. september

Torsdag 3. september

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN/BÅTTUR?

BARNEHAGEN

Vi fortsetter med
eventyret om «Den lille
røde høna».

Vi tar en titt i
språkposen vår! Hva er
det som befinner seg inni
i dag?

Vi fortsetter å utforske og
blir kjent med den fine basen
vår i skogen.

Katherine og Marie på
ledermøte kl. 09.00-10.30.
Lek og moro i barnehagen.
Varmmat: Kylling i pitabrød

Fredag 4. september
FURUTOPPEN

HIPP HURRA
for Edvard som
fyller 2 år!

(Husk tallerken og bestikk i en pose).

Evaluering av forrige uke:
Forrige uke ble det litt endringer i planene. Trollhaugen var ledig på mandagen så
vi bestemte oss for å dele gruppen og ta med en gjeng opp dit for å utforske.
Barna storkoste seg i skogen! Gruppen som ble igjen, hadde hele uteområdet på
fremsiden for seg selv. Vi hadde også samling og tok en titt i språkposen vår. Her
var det mange fine dyr som vi sang om. På tirsdagen fikk vi faktisk til en båttur
må de eldste barna fra Harelabben og Ekornstubben. Dette gikk veldig fint. De
yngste fra avdelingen tilbrakte tiden sin for første gang på Furutoppen. Så mye
nytt å utforske! Resten av uken tilbrakte vi på Furutoppen med mye lek og moro.
Marie har dramatisert eventyret vårt med sine fine pinnefigurer som virkelig
falt i smak for barnegruppen vår. Så morsomt at hun kan spille ukulele for oss
også! Vi har også hatt samling om fuglene våre. Vi fant dessverre ingen blåbær i
området rundt Furutoppen. Tusen takk for en fin uke!

Informasjon og beskjeder:
•

Husk foreldremøte torsdag 10. september kl. 18.00.

•

Om dere har så ta gjerne med regntrekk til vognene.

•

Nå er det blitt kjøligere på morgenen så det er fint om
barna kan ha ullundertøy på seg. Vi skifter på barna
utover dagen hvis det blir varmere

