HARELABBEN
Uke 46
Mandag 09. November

Tirsdag 10. November

Onsdag 11. November

Torsdag 12. November

Fredag 13. November

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

Vi fortsetter med tema
«TROLL»

Vi snakker om fugler og
hører på fuglelyder

Eventyr og samlingsstund

Varmmat. Pytt i panne!
(Husk skål og bestikk)

Vi tar en tur i Hallen
Husk innesko

Knut Emils siste dag. Vi
har avslutningsfest i
barnehagen.

Hege har bursdag!

Fokus på lyder
Vi deler gruppen

Vi mater fuglene og
ekornene på Furutoppen!

Evaluering: Denne uken har vi hatt så fint vær! Det har vært litt mildere,
og det har vært godt. Da kan vi nemlig legge vottene igjen inne en liten
stund
Avdelingen vår har også vært under litt endring, og det har vi sett
resultater av. Måten vi organiserer på, har mye å si for hva slags type lek
som vokser frem. Nå er det mye fokus på rollelek der barna bruker teltet
som hus, de lager suppe, kaffe og annen god mat og de ringer til mammaer,
pappaer og besteforeldre for å invitere på middag. Tirsdag var vi på
Furutoppen. Her lekte vi at det var en Bjørn i skogen som vi skulle mate med
blåbær og som vi lette etter. På denne leken var nesten hele barnegruppen
med. Vi lo, lekte og koste oss masse sammen. Torsdag spiste vi tacogryte
med torsk! Det falt veldig i smak hos mange av barna og det ble spurt om
både 2 og 3 porsjoner
I dag (fredag) har vi hatt musikk- og dansestund i
barnehagen. Vi har spilt fengende musikk å danse til og løpt rundt og rundt.
For et vær vi også har hatt. Takk for en fin uke, og god helg

Informasjon og beskjeder:

•

Vi fortsetter med foreldresamtaler denne
uken.

•

Knut Emil har sin siste dag 12. november

•

Ta gjerne en titt i sekken og se gjennom
skiftetøyet slik at alt er på plass til uken
som kommer. Det er meldt litt regn
fremover.

