RÅDYRS TIEN
Uke 7
Mandag 15. februar

Storefot: Siste dag på
Skiskole. Det blir ingen
avslutning slik som det
pleier oppe på selve
skiskolen, derfor koser vi
oss litt ekstra med
bokstavkongen, spill og litt
dessert til lunsjen
Vi reiser med buss fra
barnehagen kl. 12.25.
Tilbake ca. kl. 15.00
Røde fjær og Hiawata:
Vi lager flere Is-lykter

Tirsdag 16. februar
Onsdag 17. februar
Torsdag 18. februar
Base: Lavvo Ukas høvding: Viktor BJ/Toppmeis

Fuglene i skogen
Vi tømmer fuglekassene slik
at de er klare til våren.

Karneval!!
Natursti!

Fredag 19. februar

Fredagsdisco
Samling om toppmeisen

Varmmat: vi
ordner i stand
karnevalslunsj!
Denne uka bytter vi base fra solplassen til Lavvo. Det betyr at frokosten spises i lavvoen, med mindre det er for kaldt til at
vi får varmen til frokost. Kom ferdig påkledd! Vi skal gjøre klar fuglekasser slik at det er klart til å lage loppefrie
reir til våren.
Vi tyvstarter «klekkesesongen» litt med hønse-egg i rugemaskin! Vi følger med på disse, undrer oss og gleder
oss til klekking!

Uka som gikk: Wilhelm var ukas høvding, og vi ble litt bedre kjent med granmeisen. Vi fikk

Informasjon og beskjeder

vært på flere turer til solplassen, og gjort klart til neste gruppe kommer. Barna tar selv initiativ til å

•

Frokost: spises i lavvo, unntatt på ekstra kalde dager.

•

Frukt: Spises i garderoben for å varme kalde tær.

•

Dersom noen skal ha fri i skolens vinterferieuke (uke 9), vil vi gjerne ha beskjed

•

Hold god avstand ved levering/henting. Les info i visma!

bære og stable ved og bidro godt da vi vasket i teltet! Nesten alle fått laget kostyme og vi er klare
til onsdagens karnevalfest! Barnehagens uteområde ble delt opp i soner. Dette var nok litt rart både
for barn og voksne, men sperrebåndene i kombinasjon med musikk bidro til en aldri så liten danse
Battle med revehiet! Vi ser muligheter i begrensingene, og prøver å komme oss mest mulig i
skogen.

