ELGTRÅKKET
Uke 18
Mandag 3.mai

Tirsdag 4.mai

Onsdag 5.mai

Torsdag 6.mai

Fredag 7.mai

TROLLHAUGEN
ERLE 4 ÅR!! HURRA!!

FOTOGRAFEN KOMMER
TROLLHAUGEN
SYKKEL TIL
TROLLHAUGEN
KL.9
GJERMUNDBO
Sykkeltur
Mye ventetid…
Barnemøter!
½ grupper besøker sau og m/værforbehold…
barnemøter innimellom!
Storefotgruppe.
lam hos Margrethe
Vi tar helt naturlige
Barnemøter.
Alle må ha med sykkel.
Bevegelseslek og
barnehagebilder, sikkert
Lunsj: ostesmørbrød, ta
fuglekasse-titting!
med regntøy og lue!!
med tallerken!
Ledermøte 12-13.30
Denne uken: på barnemøtene, snakker vi om vennskap og hvordan venner skal være med hverandre + det barna vil snakke om! På møte
undrer vi oss over respekt, nestekjærlighet og tilgivelse også
Evaluering: litt mer tid i barnehagen enn planlagt pga voksen-fravær…da må vi være innenfor
gjerde og gjøre det vi trenger, leke og passe på hverandre. Vi ser at mange barn nettopp passer
på hverandre, har et vennskap, hjelper og støtter hverandre. Også ser vi at barn er uenige,

Informasjon:
•

skriker, vil være først, «sniker», som barna sier…kanskje lenge siden vi har sagt det, men dette
jobber vi med hver dag – og denne uken snakket vi om RESPEKT og NESTEKJÆRLIGHET. To

som starter denne uken.
•

verdier som barnehagen er satt til å fremme hos barn, sammen med dere foreldre! Snakk om det
hjemme også, og hør om barna har lært noe om disse to nye ordene våre! TILGIVELSE skal vi

Velkommen til foreldresamtaler på teams
Sikkert værskifte snart… så vi fortsetter
med ull innerst på kroppen en stund til!

•

Sykkelparkering følger uteområdet, så nå er

snakke mer om – hva er det egentlig? Hedda ble feiret på onsdag!! HURRA!! Storefot har spilt

syklene ved garasjen. Vi låser de kl.14, så

«Alias» og hatt egen fuglekasse-og steinsamle-tur

husk å si ifra på morgenen om de skal være

Hiawata har sett spettmeis som lå i

fuglekasse og storefot så meis-egg! Røde fjær tar igjen fuglekassetur mandag. God 1.mai til alle
sammen!

med hjem.

