ELGTRÅKKET
Uke 17
Mandag 26.april

Tirsdag 27.april

TROLLHAUGEN
Hva er respekt og nestekjærlighet??
Bevegelseslek i skogen, og vi ser i fuglekasser. Ta gjerne
med fuglemat disse dagene

Onsdag 28.april
BARNEHAGEN
HEDDA 4 ÅR!! HURRA!!
Lunsj: kyllingwrap, ta
med tallerken og gaffel.
Storefotvoksen-møte
kl.12.30-

Torsdag 29.april

Fredag 30.april

TROLLHAUGEN
Vi sykler til og fra skogen. Vi skal ha storefot-gruppe
begge dager med trampolinebøker og RIM + VITSER OG
GÅTER
Hva er tilgivelse??

Evaluering: Sykkelsesongen er definitivt i gang! Vi har syklet i barnehagen,

Om knekkebrød og frukt: nå har vi prøvd ut dette en god stund.

ved fotballbanen, bortover gangveien til Nima, og storefot har syklet opp

Vi ser at 99% av barna spiser 2 knekkebrød hver dag. Vi ser også

mot Røyse skole – et lite «skolebesøk». Storefot har også lest resten av

at mange barn har mye mat fra lunsj igjen når vi skal spise

hvordan man begynner på skolen og jobbet videre i Trampolineboka. På

knekkebrød, og når vi da tilbyr knekkebrød vil ingen spise maten

«stranda», som ligger bortenfor Sælabonn var det godt å bare være i
vårsola å leke. Onsdag måtte vi gi fra oss Marthe pga sykodom hos voksne,

de har igjen. Vi tenker dere kaster mye mat?? Vi har også snakket
litt om hva matsvinn er…Flere har med frukt, og da vil de helst
spise det istedenfor brød. Kanskje dere vil at barna skal spise mye

så da rakk vi lek og matlaging, og sykling. Torsdag fikk alle feiret Jørgen Mo

frukt? Alle får frukt sammen med knekkebrød kl.14, så dere

sin fødselsdag! Fredag fikk vi låne Furutoppen. Der fikk gruppene høre siste

trenger egentlig ikke sende med. Bare en liten oppdatering om

del av historien om «Trine» som er redd og usikker for å spørre om å få

mat fra oss, som syns at det alltid er mye mat igjen i forskjellige

være med i leken, hun er redd de andre barna sier nei. Grønntanker og en

matbokser…og når vi lager mat på onsdager mener vi alle må

voksen i barnehagen hennes kan hjelpe henne – og hun får være med i

smake. Litt vanskelig alt dette med mat, fordi alle har forskjellige

leken. Vi hadde også en runde på hva alle var redd for…det var mange som
hadde tenkt over det og hva man kan gjøre når man en redd.

behov også. Kom gjerne med kommentarer eller tips til oss, så
finner vi ut av ting sammen.

Informasjon:
Fotografen
kommer tirsdag
4.mai!

