RÅDYRSTIEN
Uke 45
Mandag 2. november

Tirsdag 3. november

Onsdag 4. november

Torsdag 5. november

Fredag 6. november

Trollhaugen

Trollhaugen

Trollhaugen

Barnehagen

Trollhaugen

Storefot:
Vi jobber videre med former i
trampolineboka. Barna tar
bilder av former vi finner i
skogen.

Trekkfugler.
Vi går igjennom hvilke fugler vi
har på avdelingen, og hvilke
som er trekkfugler/standfugler.

Storefot:
Vi klipper ut og limer inn
formene vi fant på mandag.

Vi rydder akebakken ved hallen,
slik at den er fri for kvist og kvast
når den første akesnøen
kommer!

Vi øver igjen på Blime
dansen som skal avholdes
nasjonalt 12. november!

Røde fjær og Hiawata:
Vi går på oppdagelsestur!
Uka som gikk: Denne uken har vi fortsatt med Rådyrloven, og vi jobber
med å sette den ut i live på avdelingen. Vi går inn i situasjoner og viser
til Rådyrloven, og viser dermed barna hva ordene betyr i praksis.
Vi har også denne uken tatt en ny runde med brannvern. Vi har hatt
brannsamling, fargelagt Bjørnis, danset med Bjørnis og til og med møtt
Bjørnis som kom på besøk!
Vi er også ferdig med alle foreldresamtaler.
Det ble fredagsstemning på torsdag, ettersom det var planleggingsdag i
barnehagen på fredag.

Røde fjær og Hiawata:
Lekegrupper
Lunsj: Tacogryte med torsk
Husk egen tallerken og bestikk i
en pose!

Foreldreundersøkelse:
Mandag formiddag blir årets foreldreundersøkelse tilgjengelig.

Informasjon og beskjeder:
•

Dette er et verktøy som vi bruker i arbeidet med

8.00
o

kvalitetsutvikling i barnehagen, og det er derfor viktig at alle
foreldre deltar og sier sin mening.
Naturbarnehagen har vært raskeste barnehage i Hole med 100%
oppslutning de siste årene, og vi ønsker å slå rekorden vår fra i
fjor, der samtlige foreldre svarte innen 90 timer. Målet i år er 72
timer!
Svar med en gang du får den, så vanker det premie til barna!

Frokost i lavvo: 7.15 –

•

NB: ferdig
påkledd med
klær etter vær!!

Dersom foresatte eller
barn på Rådyrstien
testes for covid-19,
ønsker vi beskjed

