HARELABBEN
Uke 19
Mandag 10. mai
Tirsdag 11. mai
FURUTOPPEN/BARNEHAGEN

Onsdag 12. mai
BARNEHAGEN

Torsdag 13. mai
STENGT

Fredag 14. mai
STENGT

Vi deler gruppen disse to dagene. Alle skal få en dag
i skogen, og alle skal få delta på en formingsaktivitet
knyttet opp mot 17. mai! Vi snakker om hvorfor vi
markerer denne dagen og hører på musikk.

Varmmat:
17.mai meny! Pølser og is

KRISTI
HIMMELFARTSDAG

PLANLEGGINGSDAG

Vi markerer 17. mai i
barnehagen.

Evaluering: Denne uken startet med regnvær og det gjorde at det ble mye lek med vann!
Vi hoppet, plasket og koste oss ute helt til vi ble ganske så våte. Da var det også ekstra
godt å komme inn, få på seg tørt tøy og få i seg litt mat. Eline hadde bursdag på tirsdag,
og det ble feiret med prinsessekrone, fruktskål, flagg og bursdagssang på ukulele
Tirsdag hadde vi også to fotografer på besøk som tok gruppebilde av Harelabben og
portretter av alle. Det var litt rart for noen av barna, så vi brukte tid på å trygge de som
trengte det. Denne dagen ble det også en liten tur til Furutoppen for noen av barna etter
at bildene ble tatt. På onsdag hadde vi egentlig planer om å komme oss opp i skogen, men
det var så mye vind at vi av sikkerhetsmessige årsaker valgte å bli i barnehagen. Vi spiste
brødmat til lunsj, og ungene var flinke til å si hva de ville ha på av pålegg selv. På torsdag
hadde Eline, Leah, Syver og Oliwier en tur til Trollhaugen. Dette er en plass de skal bli
mye bedre kjent med når de starter på storbarnsavdeling
Riktig god helg alle sammen!

Informasjon og beskjeder:
•

Barnehagen stengt torsdag 13.
og fredag 14. mai

•

Sjekk at barna har to sett med
regntøy i barnehagen, to par
støvler og nok skift i sekken og
i garderobehyllen.

