HARELABBEN
Uke 43
Mandag 19. oktober

Tirsdag 20. oktober

Onsdag 21. oktober

Torsdag 22. oktober

Fredag 23. oktober

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

Vi deler gruppen og har en
maleaktivitet!

HIPP HURRA FOR
OLIWIER SOM
FYLLER 2 ÅR!

Vi tenner bål!
Kanskje vi kan lage noe
godt på bålet?

Vi hører fortellingen om
«De to ekornene som
besøkte trollet i skogen».

Vi mater fuglene på
fuglebrettet! Hva liker
fuglene våre å spise?

Vi fortsetter å lage høstkunst!

Varmmat: Pasta Bolognese
(Husk skål og bestikk i en pose
m/navn).

Evaluering av forrige uke:
Forrige uke hadde vi to fine dager på Furutoppen. På mandagen var det mye lek på
husken, klatrestativet, sklien og i «spindelvevet». I tillegg var barna veldig
nysgjerrige på alle spindelvevene som var så synlige rundt omkring i skogen (pga.
dråper som hadde festet seg til disse). Det var jo så mange fine mønstre! På
tirsdagen var det fugler i fokus og vi hadde derfor fuglesamling. Barna fikk høre
forskjellige fuglelyder og se bilder av alles personlige fugl (bildene som henger på
sekkene). Morsomt å se at flere allerede begynner å lære seg navnene på
fugleartene. Resten av uken har vi vært i barnehagen og kost oss i det fine
høstværet. Vi har begynt litt med å lage høstkunst og dette skal vi fortsette med til
uken. Denne aktiviteten er veldig fin for barnas sanser. Mer dokumentasjon kommer
senere. På torsdagen koste vi oss masse med laks og pastaskruer! Dette falt virkelig
i smak og barna spiste masse! Tusen takk for en fin uke! 😊

Informasjon og beskjeder:







Katherine har slitet en del med en vond rygg de to
siste ukene, men satser på å være 100 % tilbake på
mandag.
Minner om at det er planleggingsdag fredag 30.
oktober. Da er barnehagen stengt!
På mandag begynner Kristin (fra NAV i forbindelse
med arbeidstrening som barne- og
ungdomsarbeider). Hun skal være hos oss fremover
på mandager og torsdager.
Brukerundersøkelsen kommer i november. Mer
informasjon kommer.

