ELGTRÅKKET
Uke 47
Mandag 16.november

Tirsdag 17.november

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

Storefotgruppe:
Trampolinebok og annen
bok.
Røde fjær: foto/bilder.
Hiawata: lese bok om å
hjelpe
hverandre/samarbeide.

GRUPPER – vi fortsetter
som i går…

Onsdag 18.november
UT PÅ TUR…
ADA 4 ÅR!! HURRA!!

Vi vil ut å røre på oss i
Hiawata snakker også med skogen – vi tar med sekk
dukkene Gladis, Leidis og
og mat ut på tur!
Sintis

Torsdag 19.november
BARNEHAGEN
Enda mer gruppearbeid
før lunsj

Fredag 20.november
BARNEHAGEN
Mer jobbing i gruppene
våre !

Lunsj: laks,pasta,hvit saus

Evaluering: Vi har hatt med oss Katherine og Bjørgvin i skogen, og vi så at de hadde det fint hos oss.
Vi visste at Bjørgvin var en historieforteller og vi fikk høre spennende historier. Det har vært mye
lek, men også jobbing med et nytt telt – jammen ble det ikke et partytelt til slutt! Klatring må vi ha
til gode pga litt for mye tåke/yr i lufta. Det har pågått ganske mye øving til avslutningen til Knut
Emil, sang, dans og tegninger! Torsdag fikk vi vist frem det vi hadde øvd på til en rørt styrer. Roser
fra alle var så flott!! Tusen takk til foreldre som ordnet det!! Reinsdyrskinn med skrift bak og
kirsebærtre(som han får senere) ble gitt fra dere foreldre – dere er gode
Vi fikk pølser og is til
lunsj som hørte godt med til en fin avslutningsfest – vi sa på gjensyn og LYKKE TIL MED NY JOBB
I HBK!! Fredag var en bra siste dag på Solplassen – vi jobbet så mye at vi glemte å danse! Lang
spisepause i teltet ble det før Hiawata-gruppa og ei storefot kunne bli med Camilla på FOTO! Nå
gleder vi oss til å se på bildene alle har tatt!
Også heier vi ekstra på MARTHE som skal være styrer hos oss fremover – det blir bra!!

TAKK FOR NÅ KNUT EMIL:
Du har satt spor etter deg😊

