HARELABBEN
Uke 27
Mandag 5. juli

Tirsdag 6. juni

Onsdag 7. juni

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Denne uken samarbeider vi med Revehiet og Elgtråkket. Vi tar ting dag for dag og ser an om vi får til
båtturer, bading, turer til fotballbanen og hallen. På onsdag spiser vi pølser til lunsj!

Evaluering av forrige uke:
Forrige uke ble det endelig båttur på mandagen. Da tok vi turen til Utvika camping og der
var det så fint å være! Her var det en superfin lekeplass som barna fikk leke og utforske.
Hoppeputene var helt klart favorittene! Vi har også brukt dampdusjen denne uken og
avkjølt oss, både store og små. På onsdagen gikk vi en tur til fotballbanen i sola.
Fallskjermen ble tatt med og barna var veldig begeistret over denne. Så mye glede og
latter! De voksne holdt fallskjermen og barna løp omkring under den. Heideh løp også langs
gresset med denne og alle ungene løp og hylte av glede etter. Fallskjermen ble også lagt på
bakken slik at barna kunne legge seg på den fargen de ville. Her rullet de og tullet med
hverandre. Det ble også brødmat denne dagen og barna spiser utrolig mye når de selv får
velge pålegg og alle spiser det samme. Denne uken har Sigurd, Leah, Eline og Syver tilbrakt
mye tid sammen med Elgtråkket for å bli enda bedra kjent med barn og voksne. De har hatt
fine samlinger sammen, fått hjem en regle som de kan øve på i sommerferien, spist
lunsjmåltidene sammen, samlet stein og vært på båttur. Tusen takk for en fin uke!

Informasjon og beskjeder:
•

Husk å ta med alt av klær hjem før dere går ut i
ferie.

•

Marie går ut i ferie!

•

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30.

•

Planleggingsdager 12. og 13. august.
•

RIKTIG GOD SOMMERFERIE ALLE SAMMEN!

