ELGTRÅKKET
Uke 2
Mandag 11.januar
SOLPLASSEN
Vi snakker om
PLANETER!

Tirsdag 12.januar
SOLPLASSEN

Onsdag 13.januar
SOLPLASSEN
Lekegrupper!
Mer om planeter – hva Storefot på egen skitur
er verdensrommet??
til Solplassen.
Varmmat: pasta
carbonara. Ta med skål og
skje/gaffel i en pose.

PHILIP 4 ÅR!! HURRA!!

Torsdag 14.januar
BARNEHAGEN
Ski og aking
ved hallen
Storefot:
Trampolineboka

Fredag 15.januar
SOLPLASSEN
Rim, regler og rytme i
skogen!
De som vil kan gå på
ski til Solplassen!

Ledermøte 9.10.30

Evaluering: Det var fint å se dere igjen etter ferien! Flere hadde mye å

INFORMASJON:

fortelle fra jula. Vi har vært på alle tre plassene i løpet av uka, det har vært

•

litt frem og tilbake med litt av hvert, men nå har vi landet! Ut på ski har vi
fått til og noen er super-flinke på ski og klarer teknikken fint, andre må
øve seg mer. Det er det som er så fint med ski på beina, man blir bare
bedre og bedre jo mer man øver seg

Teknikken for å komme seg opp

er under opplæring! Tomatsuppe med egg, makaroni og pølsebiter ble er

FROKOST:
•
•

suksess på ONSDAG – ny matdag for oss! EMIL 4 år har vi feiret! HURRA!!
Han var veldig fornøyd med krona si

Aking på Trollhaugen kunne vi

holdt på med hele dagen. Kulda har satt inn, så vi varmer flere tær nå om
dagen. Fruktmåltid har vi tatt i garderoben – da går det også an å lufte og
varme tær, og skifte sokker og sko for de som trenger det.

•

Nytt
månedsbrev er

Denne uken og neste uke er det

på nettsiden og

frokost på KJØKKENET.

link i visma.

Frokost-tid er fra 7.15-8. Kom i god

•

Onsdag er ny

tid hvis barnet skal spise. Kl.8 går vi

matdag! Vær

ut.

snill å huske på

Vask/ta antibac før dere kommer inn

skål og skje i en

på kjøkkenet.

tett pose.

