REVEHIET
Mandag 8.mars

BARNEHAGEDAGEN 9.mars

Onsdag 10.mars

Ukesmål:

Uke 10
Torsdag 11.mars

Du er god på noe, og
jeg på noe annet.

Fredag 12.mars

Nå har vi lavvo som base og møtes til frokost der, kledd for dagen. Vi har nytt uteområde, det er området rundt lavvo og inngang til
garderoben vår. Dere kan benytte tørkerom/garderobe, men unngå å være flere enn 3 samtidig. Spør om du lurer på noe.
SMÅ STEG FOR KLODEN!

Onsdagsmat =
SMÅ STEG FOR KLODEN
Fokus NATUR og MILJØ
Vi sier som Blekkulf.
Ingen kan gjøre alt, men ALLE kan gjøre litt.
Hva kan vi gjøre og hvorfor skal vi gjøre det?
Ta vare på - passe er nok - gjenbruk, -bærekraft

Vi fortsetter med NATUR og MILJØ

GRØNN rett

Hva skjer med søppel i naturen?

Ta med skål/skje!

Hvor kaster vi søppel? Hvordan sorterer vi?

Hva er matsvinn?

Det du blir glad i, tar du vare på!

Storefot- Trampoline
bok og bokstavkongen

Første uke i mars, eller retter sagt mandag og tirsdag
Med vinterferie på skolene, ble det færre barn og voksne denne uken.
Det var mange som hadde fått med seg at det var ny måned, spesielt to
mars barn
Mandag gikk turen til Solplassen. Det sa knas under skoa da vi gikk og vi
fant mange natur materialer som ble med i leken. Kaffe kjelen ble hengt
over bålet, salat kom på fat og vi kunne høre hvem vil ha, hvem vil ha?
Vi koste oss med kakao og på ettermiddagen koste vi litt med kyllingene.
Min heter katteklo, min heter stormboy…. Å så søte dere er.
Tirsdag koste vi mye med kyllingene, vi spikket og grillet. Sola varmet og
vi lekte sammen.

HURRA FOR
Ledermøte

EMMY

kl. 12-13.30

6 ÅR
14.MARS

INFORMASJON!
*Vi spiser frokost i lavvo’n.
*Maren, student, skal være hos oss mandag-torsdag.
*Fint om alle har et gjenbruksnett i hylla si, klar til bruk om noe
skiftes på og for å unngå bruken av plast.
*Storefot har foreldresamtaler uke 11
* KLÆR ETTER VÆR!
Vi har strikk til regnbukse/dress om dere trenger.

