Vi er barn fra forskjellige land
som står sammen og viser vi kan
skape samhold om bare vi vil
ingen grenser for hva vi får til
og vi synger så høyt som vi kan
vi vil høres i all verdens land
for vi har noe viktig å si
VI ER BARN SOM HAR MYE Å GI

REVEHIET
Uke 43
Mandag 19.oktober
SOLPLASSEN
Vi fortsetter med
verdens søteste troll Tambar

Tirsdag 20.oktober
SOLPLASSEN
Hurra for Amalie 5 år!

Vi leker leoparden kommer

Onsdag 21.oktober

Torsdag 22. oktober

SOLPLASSEN
Vi deler oss i grupper og
Røde fjær og Hiawata
utforsker nede ved revehiet.

SOLPLASSEN

SOLPLASSEN

Dansefot og Balansefot

Barns rettigheter
Vi lurer på….
Hva har barn rett til
Hva står i
FN’s barnekonvensjon
Hva står i Reve-loven…

Hode skulder kne og tå…
Balanse med noe på hode.

Storefot fortsetter med
trampoline boka og tar med
Maren på oppdagelsestur til
Ulvestøtta og til ….

Vi sier ha det bra og
Pasta bolognese.
Ta med skål og skje!

FORRIGE UKE:
Ny flott høstuke. På Solplassen koser revene seg godt. Vi har
.
kjent på og sett forandringer. Kalde hender, frost på bakken, is

vår. Maren har lest om Tambar og harepusene. Tamber er
verdens søteste troll og lesestunden ga mange fine samtaler. Vi
fikk lukte og smake honning, vi fikk kjenne og sitte på saueskinn,
vi fant kongler og lagde konglemerke. Takk for en fin uke og god
helg alle sammen.

takk for nå til Maren.
Hun kommer tilbake i
praksis uke 14-16 2021

Beskjeder!
Dette er siste uke på Solplassen før vi skal ha barnehagen

på søledammen, og en kald do. Da er det godt med et bål, en
varm kopp drikke og et godt oppvarmet telt mens vi spiser maten

Fredag 23 oktober

FN DAG 24.OKT.

Barns rettigheter
Hva har barn rett til?
Hva sier
FN’s
barnekonvensjon?

som base. Vi rydder og gjør plassen klar for vinteren.
Det kommer info om foreldresamtaler på Visma.
Storefotforeldre skal registre/betale skiskolen innen 1.nov.
Foreldreundersøkelse kommer i november.

