HARELABBEN
Uke 15
Mandag 12. april

Tirsdag 13. april

FURUTOPPEN/TUR
Vi deler avdelingen disse to dagene. Den ene
gruppen går til Furutoppen og har fokus på fugl.
Den andre går på oppdagelsesferd i barnehagens
nærmiljø. Finner vi noen flere vårtegn?

Onsdag 14.april

Torsdag 15. april

Fredag 16. april

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

Samling om
fargen BLÅ!

HIPP HURRA FOR OLAV
SOM FYLLER 3 ÅR!

Musikk, sang og dans!

Varmmat: Kyllinggryte
m/grønnsaker

(Husk skål og bestikk i en pose m/navn).

Evaluering av forrige uke:
Etter en lang og fin påske var det endelig tilbake til barnehagehverdagen igjen. Mange blide og
fornøyde barn som syntes det var så fint å treffe alle vennene sine igjen. På tirsdagen var det
endelig tur til Furutoppen igjen. Her er det så fint å være. Barna storkoste seg og alle får
utfordret seg etter egne forutsetninger og utviklingsnivå. I tillegg ser vi at barna viser stadig
mer interesse for fuglene. De legger merke til kvitringen og flere klarer å høre forskjell på
kråka. Denne fuglearten kan de godt. Vi skal ha mye fokus på dette fremover. På furutoppen
lagde vi også pastapesto med skinke på bålet. Dette smakte! På torsdag ble det gruppedeling
igjen, hvor de eldste tok turen til Furutoppen og hadde mye fin lek her med istrollet og de
yngste ble igjen i barnehagen og lagde garasje i sandkassen. På fredagen hadde vi også grupper
og turdag. De eldste tok turen til stranda, mens de yngste fikk boltre seg på Furutoppen. Alltid
morsomt for barna å besøke et nytt sted og utforske nærmiljøet. Vi ser også at barna på
Harelabben er veldig interessert og flinke til å plukke søppel når vi er på tur.
Tusen takk for en fin uke!

Informasjon og beskjeder:
•

Vi begynner med foreldresamtaler i uke
16/17, mer info kommer.

•

Tohjuls-/balansesykler kan nå tas med til
barnehagen. Vi på Harelabben kan låse
syklene til barna i vognskuret vårt

