EKORNSTUBBEN
Uke 24
Mandag 7.juni

Tirsdag 8.juni

Onsdag 9. juni

Torsdag 10.juni

Fredag 11.juni

Denne uken skal Didrik jobbe hos oss! Han skal være på Ekornstubben neste barnehageår, så da blir det fint å bli litt bedre kjent med
han nå før sommeren. Vi får også låne Jonas noen dager, så vi garanterer mye sang og musikk! Denne uken blir det dessuten noen
turer, masse lek og aktivitet, - vi skal ha det skikkelig gøy sammen!
Vi skal fortsatt være på området foran barnehagen, nå
sammen med Harelabben, og vi fortsetter å spise frokost ute når været tilsier det!

Caroline har planfri,
Zhila kommer og
hjelper Ekornstubben!

Lunsj: Pastasalat
Husk skål og skje

Nok en uke har rast avgårde! Vi har delt avdelingen mange dager og
det har vært bra! De eldste har vært med Rådyrstien på eventyr, til
Solplassen, fotballbanen og på båttur! Vi vil fortsette å dele enkelte
dager, også selv om vi ikke skal være med Rådyrstien de neste
ukene.
De yngste har kost seg med rolig lek, og mye voksenoppmerksomhet. Vi har sunget, hørt musikk og «jobbet» i
barnehagen.
Det har vært fint å være to uker med Rådyrstien, mange har blitt
kjent med noen nye barn og voksne, og det skjedd mye rundt oss!

Ledermøte
12.00 – 13.30

Informasjon og beskjeder:
Husk å smøre med solkrem på morgenen, vi smører alle etter lunsj/soving.
Caps eller solhatt er lurt i sola!
Nå har vi mange nye fine sommerklær i omløp på Ekornstubben, - men
værsåsnill å HUSK Å NAVNE!
Nå når dere har alle klær og sko hjemme i helgen, se over skiftetøy og regntøy.
Ta ut ull, og klær vi ikke trenger før ferien. Mange barn har mye klær de bærer
på hver dag!
Har dere med sovebarn sett at vi legger sovetidene rett inn i Visma- appen nå?

