HARELABBEN
Uke 51
Mandag 14. desember

Tirsdag 15. desember

Onsdag 16. desember

Torsdag 17. desember

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN

Vi deler barnegruppen og har
aktiviteter hver for oss!

Juleverksted og
julemusikk!

Juleverksted og
julemusikk!

Julebord for barna i skogen!

Vi deler barnegruppen og har
aktiviteter hver for oss.

Vi tenner det tredje lyset!

Vi gjør ferdig
julehemmelighetene våre.

Vi gjør ferdig
julehemmelighetene våre.

Vi koser oss med mye god
mat i skogen. Kanskje vi får
noe godt til dessert?

Evaluering av forrige uke:
Forrige uke hadde vi en fin dag på Furutoppen. Barna har nå blitt så flinke til å gå med sekk! I
skogen lekte barna med istrollet (en stokk som vi har tegnet på øyne og munn). Så mye fin lek,
samspill og fantasi! På tirsdagen hadde vi nok en fin dag i skogen til tross for gråværet. Barna
var da kjempeflinke til å hjelpe til med å hente ved. Så mange gode hjelpere vi har på
Harelabben! Alle tar del i fellesskapet og får følelse av tilhørighet. Det var ganske mørkt
denne dagen så vi gjorde det så koselig inne i teltet med mye lys. Her hadde vi
kalendersamling. Vi lagde også peppernøtter på bålet. Disse smakte så godt! På onsdagen ble
det litt endringer i planene. Furutoppen var ledig, så vi delte gruppen i to. Dette er fint for å
få en annen ro gruppen, mye fin lek og oppmerksomhet til hvert enkelt barn. De eldste gikk
derfor i skogen og de yngste hadde juleverksted i barnehagen. Vi avsluttet uken med
pyttipanne, som falt i god smak og bursdagsfeiring for Sigurd som fylte 2 år på fredagen!
HIPPHIPPHURRA! Tusen takk for en fin uke! Nå er det ikke lenge til jul!

Fredag 18. desember

Vi pakker inn julegavene våre!

Informasjon og beskjeder:
•

HUSK: 4. januar er det planleggingsdag. Da er
barnehagen stengt!

•

23. desember slår vi oss sammen med
Ekornstubben pga. færre barn og voksne.

