REVEHIET
Mandag 12.april

Tirsdag 13.april

Onsdag 14.april

Uke 15
Torsdag 15.april

Gjett hva jeg fant…
Fredag 16.april

BARNEHAGEN

TROLLHAUGEN

I dag kan dere ta med
egen to hjulsykkel.
Husk hjelm!

Vår i skogen og Maren sin oppgave. Vi undrer oss over hva NATUREN har å by på.

Bukkene bruse reiser til
syden

De som vil kan ta med seg fuglemat.

Storefot klubb!

Vi ønsker Maren velkommen tilbake i 2 uker praksis!

Har du hørt hvilken farge småfuglene foretrekker? Kvirrevitt

Gryterett = ta med
skål/skje!

Forrige uke. Så fint og se hverandre igjen etter ferien og rever delte påskehistorier med
hverandre. Så deilig med lettere sko, det er et fint vårtegn. Det var godt å sitte å spikke i skogen
igjen. Det beste med naturen er blomster fortalte Storefot. Hun hadde akkurat plukket hestehov
og snuste inn våren. Miljøagentene med Røde fjær i spissen har virkelig jobbet disse dagene. De
finner søppel og rydder opp. Supert! Det var mye kjærlighet og omtanke i hilsen vi lagde til
Theodor. Vi tenker på deg og håper det går bra med deg. Å starte dagen rundt bålet er fint. En
morgen satt jentene og sang Vestlandet (Mgpjr). For et fint kor. Røde fjær kom inn og etter å ha
hørt sa han med et stort smil, sett på litt rock’n roll 😊 Vi har hørt eventyr og prøvd oss på et
egenlagd. Som endte med at julenissen og påskeharen og Jesus ….. For en herlig gjeng!

Vi rydder oss ut fra både lavo og
Trollhaugen denne uken.
INFORMASJON!
Vi fortsetter med frokost i LAVVO.
Dere henger sekk/nett på knaggene ute. Om
dere ikke vil ta med nettet hjem hver dag,
henger vi det inn på ettermiddagen. Ta også
med et ekstra nett som vi har til å sende hjem
vått tøy. Husk nok skift også i sekken!
Les om sykkelsesongen i visma!

