REVEHIET
Uke 47
Mandag 16.november

Tirsdag 17.november

TROLLHAUGEN
Hva har skjedd siden sist? Vi ser etter fugler, hvem
ser og hører vi? De som vil kan ta med seg fuglemat
hjemmefra. Vi fortsetter med «kjenne» lek.

Onsdag 18.november
TROLLHAUGEN/
GRUPPER
Røde fjær og Hiawata finner
ut sammen hva de skal finne
på. Hm..lurer på…
Storefot og Trampoline bok.
Vi leser ferdig Per Pusling av
Astrid Lindgren.

Torsdag 19.november

Fredag 20.november

TROLLHAUGEN
Reveloven, noe med en kurv og en hette, og hva har vi
på hjerte etter en uke sammen på Trollhaugen.
NysgjerrigKIM viser oss noe sært…nært… og
spektakulært

FORRIGE UKE:
. Et kapittel ble avsluttet og et nytt kapittel startet for Naturbarnehagen. Den siste
dagen kom og vi takket Knut Emil for at han har passet så godt på små og store. Barna
sang så fint som bare barn kan. «Bare så du vett det. Eg har så sinnsykt sans for deg. Du
er engel du er god som gull»
I hallen løp rever fornøyd frem og tilbake. Bevegelsesglede og bevegelsessmitte. En
smitte vi ønsker, i motsetning til ….. Vi har lyttet til Tambar som fikk skrubbert på
stemmebåndet og måtte på sykhuset der han møtte Pantipus. Vi har kjent oss frem til
eple, pære, kongle, briller, og appelsin ++ uten å se. Nesten i alle fall. Rundt bålet i lavoen
har vi delt tanker om hvordan vi har det og ellers det vi hadde på hjertet på slutten av ei
uke. God helg, på hytta og hjemme, med sushi, med snø, med lørdagsgodt ++ …

Beskjeder!
Torsdag= pyttipanne= skål og skje.
Vi er klare for 3 uker på Trollhaugen. Vi
har hørt det fremdeles er flått i skogen,
så sjekk hver dag. HUSK: kom ferdig kledd
for dagen om du spiser frokost hjemme.
Storefot skal 5 ganger til Ringeriksbadet.
Første gang er 30.november. De andre
datoene er: 7. 14. og 21.des. og 11.jan.

