REVEHIET
Uke 49
Mandag 30.november

Svømming/Trollhaugen

Tirsdag 1.desember
TROLLHAUGEN
Hurra for desember
I dag starter vi med
kalenderbok og når den er
lest ut, ja, da er det jul. Vi
trekker hjertebarn. og ser
i juleboksen vår.

Onsdag 2.desember

Torsdag 3.desember

Fredag 4.desember

TROLLHAUGEN
Stikkord for desemberdagene er:
Snekker Andersen, hjertebarn, julelukt og julesmak.
Vi skal ha desember verksted og så lurer vi jo på om tullenissen vår dukker opp….

Vi tenner 1 lys
Storefot på svømming .
Røde fjær og Hiawata til
Trollhaugen

Hvem vil du sende julekort til?
Skriv navn og adresse på
konvolutten, mer info. kommer
i visma mandag 30.nov.

.
Torsdagsmat er

Vi rydder etter oss på

kyllingwok.

Trollhaugen. Fra neste

Ta med skål og skje!

uke har vi Solplassen.

FORRIGE
. UKE: November er på hell og i skogen har vi sett kjøttmeis, blåmeis, granmeis og spettmeis forsyne seg
av maten som revebarn har lagt ut. Det har vært en mild og god vinter for fuglevenner så langt, men de trenger at vi
jevnlig hjelper til med matforsyninger. Vinden har gitt oss et hinder på veien ut i skogen. Under, over eller rundt?
Tretopper som danser og vinden som suser, ja, det er en magisk skog vi har. I teltet har det smakt godt med
formiddagsmat og rever har snakket om hva de gleder seg, om lys og pynting og at nå kan vi synge julesanger. Det er
godt med mat og drikke og en liten hvil før vi er klare for mere lek. Fantorangens sovesang ga oss et stort felles
smil: drøm om sjøbanan eller om meg og da kan du drømme
Si: en av gangen.. du er Fantorangen. Lek med ord er
gøy. Barna er glade i å samle skatter som bark, pinner, mose, og kvister. I sekken, i lomma på jakka eller godt gjemt i
en hånd. «Se, hva jeg fant». Barna deler opplevelser og gjør andre oppmerksomme på hva de har funnet. De
undersøker og stiller spørsmål. Takk til mammaer & pappaer som passer godt på at barna har det de trenger for en
god barnehagedag i naturen. God adventshelg til dere alle. Vi tenner våre lykter når det mørkner ….

som base.
Informasjon!
Storefot svømming:
Barnehagen har med dusjsåpe.
Husk å navne badetøy og håndkle.
Ta med svømmebriller om du har.
Bussen drar fra bhg. kl.09.00
4.januar 2021 = planleggingsdag
og barnehagen er stengt

