ELGTRÅKKET
Uke 3
Mandag 18.januar
BARNEHAGEN
Storefot på skiskole
m/Didrik! Buss 12.25,
tilbake kl.15.

Tirsdag 19.januar
SOLPLASSEN

Onsdag 20.januar
Torsdag 21.januar
BARNEHAGEN
SOLPLASSEN
Storefot på svømming
Planeter i verdensrommet m/Didrik. Buss 11.30, Røde fjær på egen skitur!
– samling med Martin!
tilbake kl.14.

Resten av gjengen vår
leker i barnehagen
m/Martin og Kristin.

Hiawata og Røde fjær aker
ved hallen etter lunsj.
Varmmat: Pyttipanne – ta
med skål og sånn.

Mer rim og regler i
skogen!

Evaluering: Nå er det full fart både med aking og ski! Det er flott å se så ivrige
og energiske barn som øver seg med ski på beina, gir alt i akebakken opp og
ned og opp igjen – de må jo bli slitne, kanskje det merkes hjemme? Det er i
hvert fall bevegelse, balanse, koordinasjon og masse glede å se i snøen. Godt
for kroppen, leken og den sosiale treningen – vi må ta masse hensyn til
hverandre når vi aker og går på ski, alle i sitt tempo. Snødusj og veldig god

regler startet så vidt på fredag, vi tar igjen de vi har jobbet med før. Storefot
har hatt storefotgruppe og spilt rime-spill! Vi har kontakt med Camilla og hun
sier at det går fremover og skal nå begynne å belaste beinet sitt – det er gode
nyheter for oss – vi sender bare gode tanker til Camilla

EMIL 5 ÅR!! HURRA!!
Om Teskjekjerringa og
rim&regler.

INFORMASJON:
•

Frokost på kjøkkenet denne uken også

•

Storefot på skiskole og svømming – spørsmål rundt dette rettes til
Didrik.

•

Kristin er vikar for Nima man-onsdag. Kristin har jobbet deltid på
Harelabben siden i høst, samtidig som hun utdanner seg til barne-

pasta carbonara ble det også! Vi startet med planetene og det var flere som
visste mye fra før. Skal bli bra å lære nye ord, som navn på planeter. Rim og

Fredag 22.januar
SOLPLASSEN

og ungdomsarbeider.
•

Vi starter med knekkebrød sammen med «frukt-måltidet»– les
info fra Marthe.

•

Karneval er under planlegging

Har alle en STOR HVIT T-SHIRT Å

SENDE MED INNEN 1.FEBRUAR?? Den må passe utenpå dressen!!

