REVEHIET
Uke 40
Mandag 28.september

Tirsdag 29.september

TROLLHAUGEN

SOLPLASSEN

Hva finner vi i dag?

Nytt telt skal opp på
Solplassen og vi er med

Onsdag 30.september

Torsdag 1. oktober

Fredag 2. oktober

UT PÅ HØSTEN….
Denne uken tar noen rever seg høstferie, både små og store.
De som «holder fortet» tar derfor dagene som de kommer. Men, de vil sammen
finne
V
på noe gøy, både på tur og på lur og på …. …..

Inger fri
onsdag, torsdag og fredag

Blomkålsuppe.
Ta med skål og skje!

Takk for nå
Trollhaugen - neste uke
venter Solplassen på
oss!

FORRIGE UKE:
Vi har syklet/gått til Trollhaugen fire dager denne uken. Torsdag ble en skikkelig

Beskjeder!

regnværsdag i barnehagen, med lek med og i vann. I skogen fant vi en død fugl. Det var en kul

HUSK 2 sett med regntøy og støvler + nok skiftetøy!

fugl sa rever som fikk se og dele undring. Hva har skjedd, se det lange nebbet, se så fine

Frokost på kjøkkenet. Vi er klar til å gå ut kl.08.

fjær, det er mønster jo, fuglen heter rugde. Det blir ikke alltid som vi skriver på

Dere som spiser hjemme, kommer ferdig kledd. Dere

ukeplanen- det vet dere- og hyttebyggingen utsatte vi. Men vi har gjort mye annet. En liten

kan se over/fylle på i garderoben, men la BARNA

smak av høst i form av gulrøtter og eplekake har vi hatt. Litt sykdom blant revebarn. Det

vente ute. Spør om du lurer!

hører også med til høsten. Kanskje litt ekstra denne høsten. Storefot har lest om «Jenta som
ville redde bøkene» av Klaus Hagerup. Ellers synger og danser vi med til «Jeg må tisse når det
regner- jeg må danse når jeg tisser. (TRASS) Takk for en fin uke

Uke 41-43 Maren, student på Revehiet.
Fre. 30.okt. = planleggingsdag =stengt.

