HARELABBEN
Uke 41
Mandag 5. oktober

Tirsdag 6. oktober

Onsdag 7. oktober

Torsdag 8. oktober

Fredag 9. oktober

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

HIPP HURRA FOR SYVER
SOM FYLLER 2 ÅR!

Vi samler naturmaterialer og
lager noe sammen!

Vi har lesestund på
gresset/avdelingen hvis
regn!

Lek og moro i barnehagen!

Kims lek! Hvem er borte?

Kanskje vi kan lage et troll,
siden barna har vist mye
interesse for dette?
Evaluering av forrige uke:
Forrige uke hadde vi en rolig uke med færre barn og voksne på grunn av høstferien.
Vi har kost oss masse og startet uken med en liten oppdagelsestur i skogen hvor vi
hadde fokus på natur og høsten som årstid. På tirsdagen besøkte vi hallen for mye
kroppslig moro! Her er det lenge siden vi har vært og ganske nytt for de nye barna
på avdelingen. Hallen er jo perfekt for små tumlere som løper og roper omkring. Det
ble mye ballek og dans til musikk. På onsdagen var det tid for å dra på Furutoppen
igjen. Her gikk vi en annen vei enn den vi pleier. Det er alltid så spennende for barna
å vike litt fra de normale rutinene, selv om disse også er viktige for dem. På torsdag
hadde vi også en fin dag i skogen med mye fin leke i gapahuk og vi hadde sangsamling.
Barna matet fugler med rester av brød fra varmmatmåltidet, og vi var så heldige å
observere både flaggspett, spettmeis og kjøttmeis. Vi avsluttet uken med eventyret
om «De tre bukkene Bruse» på Furutoppen. Tusen takk for en fin uke!

Varmmat: Pytt i panne

(Husk skål og bestikk i en pose m/navn).

Informasjon og beskjeder:
• Minner om at det er planleggingsdag fredag 30.
oktober. Da er barnehagen stengt!
•

Ta gjerne en sjekk oppi sekkene og se om barna har
nok skift. Husk at barna skal i utgangspunktet klare
å bære disse når vi går til Furutoppen eller på tur.
Det holder med en pose med ulllongs, ulltrøye,
ullsokker, tynn lue og votter. Kosen til barna kan
ligge i overlokket

•

Husk at det skal ligge to sett med regntøy og
støvler i barnehagen.

