RÅDYRSTIEN
Uke 44
Mandag 26. oktober

Tirsdag 27. oktober

Onsdag 28. oktober

Torsdag 29. oktober

Denne uka bytter vi base fra barnehagen til Trollhaugen!
Brannbamsen Bjørnis kommer på besøk på tirsdag. Det er flere som har fått med seg at han kommer på besøk, og vi har
allerede hatt litt om brannvern (i september) og hørt på flere av sangene. Det fortsetter vi med denne uka, og oppfordrer
dere til å snakke om det hjemme også
Storefot:
Vi jobber videre med former!
Vi finner former i
aviser/blader og klipper ut!
Røde fjær og Hiawata:
Lekegrupper

Brannbamsen
Bjørnis kommer
på besøk!
Grupper:
Brannsamling og fargelegging
av Bjørnis

Storefot:
Vi går til Vikinglandsbyen som
har blitt mer til en vanlig
miniatyrlandsby ettersom det
bygges svømmebasseng og
diverse moderne fasiliteter.

Planleggingsdag!

Barnehagen er stengt!
God helg!

Lunsj:
Husk egen tallerken og bestikk i
en pose!

Røde fjær og Hiawata:
Lekegrupper

Uka som gikk: Mandag gikk storefot en tur til miniatyrlandsbyen, og på tirsdag kom den første snøen! Vi

Foreldreundersøkelse: I november

fikk låne trollhaugen den dagen, og fikk til og med prøvd å ake! Vi har hørt ferdig «hakkebakkeskogen»

kjører vi i gang med årets

og begynt på vår egen Rådyrlov. Barna var veldig tydelige på hvordan de ville ha det i barnehagen, og alle

foreldreundersøkelse! Mer info
kommer!

var enige. På fredag skrev vi ned loven vår slik at vi kan henge den opp og minne hverandre på den. Vi har
lest om kanin og pinnsvin, som har øvd på å bli enige og å si stopp. Dette vil vi fortsette og lese om. Vi
har også fortalt barna noen historier med samme tema, hentet fra vår egen hverdag. Noen har kjent seg

Informasjon og beskjeder:
•

Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00
o NB: ferdig påkledd
med klær etter
vær!!

•

Sjekk at regnbukser/utetøy

STOREFOT, Skiskole:

igjen, men ingen har sagt noen navn. Vi har undret oss sammen med barna over disse situasjoene og

Husk å registrere dere på skiskolen og

hvordan vi kan løse dem. Noen ganger har barna løst dem helt selv i selve situasjonen, og det trekker vi

betale for deres barn. Dette må gjøres
innen 1. november.

positivt frem i historien

Fredag 30. oktober

er riktig størrelse og at
strikker/knapper er på!

