ELGTRÅKKET
Uke 39

HuH
Mandag 20.september

Tirsdag 21.september

BARNEHAGEN
Vi jobber med bondegård-tema…tegner dyr og vil også
gjerne dra på besøk til enda en gård!
Og vi skal snakke om og praktisere
«Kardemommeloven»

Onsdag 22.september
BARNEHAGEN
9-10 – Voksne elger har
avdelingsmøte.
Etter lunsj jobber vi i
grupper med
Trampolinebok og dyr på
gården.

Evaluering: Vi har virkelig øvet på sykkel denne uken! Først var storefot
en runde rundt ved Røyse skole og innom grusene på Bye. Røde fjær tok
en tur mot Solplassen på gangveien frem og tilbake. Hiawata har hatt
flere runder ved fotballbanen. Vi sykler i ulikt tempo, så vi lærer oss at
både kan vente og heie på hverandre om det plutselig ikke går så fort. Vår
siste båttur for i år gikk til Frognøya. Der fikk vi se at det var en stor
gård, men fraflyttet og gammel. Båten er tatt opp for i år, nå må den til
grundig sjekk! Utover vinteren kan vi se tilbake på varme dager og bading
på fjorden
Bondegårssangen har vi øvd på, og også flere rare gåter om
Kongen som skulle på do og Kaptein Vom og frue! Torsdag manglet vi
William(vikar), men han var på plass allerede fredag. Det har vært mye
«Blime-dans», denne sangen og dansen har blitt populær hos oss! Alle fikk
seg enda en sykkeltur helt på slutten av uken. Og vi har feiret bursdagen
til Didrik – HURRA

Torsdag 23.september

Fredag 24.september

SOLPLASSEN
Vi fikk låne skogen av
revene. Vi leker og varmer
maten vår på bålet.

BARNEHAGEN
Hvordan har vi det i
mathytta nå? Vi må jobbe
litt med hvordan vi skal
gjøre det godt nok for oss
å ha «garderobe» her…
Storefot: fortsetter med
bondegården!

Ledermøte: 9-10.30
Lunsj: tacogryte. Husk
skål og skje.

Informasjon:
•

•

•

Fra mandag 21.september blir MATHYTTA vår «garderobe».
Alle som leverer og henter barna må fortsatt begrense
opphold i matytta og ellers i barnehagen, og holde avstand.
Fint om alle snakker med barna om mathytta og endringene
fremover. Dette skal også gå veldig bra for oss på Elg når vi
har positive foreldre som samarbeider med oss
Les også
beskjed i Visma.
Sammen skal vi også sjekke om barna har nok regntøy. Vi
skal etter hvert bruke tørkerom, så da må vi forsikre oss
om at alle har to sett…??
Uke 40 er skolens høstferie – hvis noen barn skal ha noe fri
hos oss, kan dere foreldre selv legge det inn i Visma.

