HARELABBEN
Uke 45
Mandag 02. November

Tirsdag 03. November

Onsdag 04. November

Torsdag 05. November

Fredag 06. November

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

Vi deler gruppen.

Vi ser om vi får tatt oss
en tur i Hallen!

Fortsetter å lage et troll
i skogen! Hva kan vi
bruke, hvordan skal vi
lage det?

Eventyrstund

Fredagsdisco på
Furutoppen

Oppdagelsesferd!
Husk innesko
Husk
foreldreundersøkelsen

Evaluering: Forrige uke bar preg av mye regn, vått tøy, og fantastisk fin
vannlek. Det er så gøy å leke med vann! Spesielt gøy er det å hente rent
vann fra takrenna. Her setter barna seg ned og kan holde på i lang tid.
Ikke nok med det, men på tirsdag fikk vi selveste Bjørnis på besøk. Barna
på Harelabben holdt fast i gjerdet, var spente og danset i vei så fort
musikken startet og Bjørnis danset. Under dette showet var det ingen som
la merket til at det faktisk pøsregnet på oss. Kliss våte, men sånn blir det
på sånne dager
Takk for at dere tar med vått tøy hjem, og fyller på
med tørt i sekken til dagen etterpå! Det har alt å si på sånne dager
Onsdag var nok en regnfull dag, men sola dukket opp i 12 tiden. Før det
hadde vi mye fin lek på Furutoppen sammen. Klatring i nettet og leking med
vannet som har samlet seg opp i sklien som står der. Alltid like godt å
komme inn i teltet for å spise lunsjen! I morgen er det planleggingsdag,
barnehagen er derfor stengt.Takk for en fin uke, og riktig god helg!

Varmmat (Husk
skål/tallerken og bestikk
i en pose i sekken).

Informasjon og beskjeder:
• Husk å skriv dere opp på dato og tidspunkt for
foreldresamtale. Skjemaene henger i gangen.
Se etter hvor navnet til barnet ditt står for å
skrive under på riktig skjema
Vi har
foreldresamtaler i uke 45 og 46. Skulle det
være behov fortsetter vi i uke 47 og 48.
• For hver samtale vil det bli gjort en grundig
vask av overflater og berøringspunkter. Vi har
satt av tid slik at det skal være tid til vask og
tid til å komme seg ut av barnehagen før det
kommer nye foreldre til samtale.
• Husk å besvare foreldreundersøkelsen 2.
november!

