REVEHIET

Uke 6

Mandag 8.februar

Tirsdag 9.februar

Onsdag 10.februar

Torsdag 11.februar

Fredag 12.februar

TROLLHAUGEN

TUR I NÆRMILJØ

TROLLHAUGEN

BARNEHAGEN

TROLLHAUGEN
Hurra for William som
fyller 4 år søndag
14.februar

Røde fjær og Hiawata
ser etter fuglevenner

Storefot skiskole,
dette er gang nr. 4.
Retur fra Ringkollen
14.30, tilbake i bhg
kl.15.05

Reven, rotta og grisen tok
seg en tur på…. ?
Blir det tur på isen, sender vi
nærmere informasjon til dere
i visma

Jeg vil være en ………..
Ta med skål og skje,
i dag blir det
Pasta bolognese

Ledermøte kl 12-13.30

Uka som gikk, t.o.m torsdag :
Februar er i gang. Det betyr Hurra for Ask 5 år, vi gratulerer så mye. Vi har ønsket Morten velkommen.
15 egg har flyttet inn hos oss. I uke 8 håper vi at det blir som i sangen «En liten kylling i egget lå».
Eggene snus hver morgen og ettermiddag. Siden 6. februar, samenes nasjonaldag i år er på en lørdag,
har vi like godt brukt hele uka på å gi et lite innblikk i samisk kultur. Det har vært mye om reinsdyr. Vi
har sett Villmarksbarna sanke og merke rein. Vi har kjent på geviret og på skinnet. Vi har spist finnbiff
gryte. Da vi kastet lasso møtte vi et morsomt reinsdyr som utfordret til kamp. Vi har sett bilder, farget
flagg og hørt eventyr. Og ikke minst hørt samisk musikk, både til hvilestund og dansefot. Røde fjær og
Hiawata har lest om den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans. Det var
før Koko var på et DRITT foredrag. Frem til søn. 7. februar er det fremdeles mulighet til å registrere
fugler i Hagefugltellingen 2021. Takk for en fin uke og riktig god helg alle sammen.

SE HER!
Denne uka maler vi på t- skjorter
som blir kostymer til
karnevalsfesten vår. 17.februar
Årets tema er: Dyr i skogen
Uke 9 har skolene vinterferie! Vi
ønsker beskjed om noen av barna
har fri.

