Ekne barnehage – Grønn avdeling – 1. 15. september
MANDAG
2.
Tur til stranda

9.
Blåtur

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

3.
Leik på
blåavdelinga

4.
Feire Dani 5 år
Varmtmåltid

5.
Fotografering
Ha med dag.

6.
Ti på topp tur.
Husk sett igjen
bilstol.

10.
Leik på
blåavdelinga.
Ha med dag.

Dani er med å
bestemmer
turmål
11.
Ti på topp tur
Husk sett igjen
bilstol.

12.
Planleggingsdag.
Barnehagen er
stengt.

13.
Vi drar til
Vestrumsfjæra.
Varmtmåltid

Vi har vært på to bærturer, en i Skogen overfor Jan Veger, og der fant vi mye blåbær og bringebær
som vi laget oss syltetøy og spiste sammen med havregryn på ettermiddagen. Den andre turen var vi
på Emmahaugen, vi bommet på bærterrenget, men hadde en fin tur likevel. Vi fant mye søppel der
som vi samlet og tok med og kastet i søpla.
Vi har snakket om brann og gjennomført brannøvelse. Ungene har mange innspill og mange tanker
om dette, så det ble en lang samling. Det var også stor stas å leke på blåavdelinga.
Fotografering.
Fotograf Hattrem kommer torsdag
5. september kl. 9.30. Det er
mulighet for å kjøpe portrett,
søskenbilde og/eller portrettbilde
eller ikke kjøpe noe. Husk å lever
lapp. Vi håper imidlertid at alle kan
møte, dette for å få med alle
barnehagebarna på gruppebildet. I
år tar vi bilder avdelingsvis.
Det kom ønske fra ungene om hamed-dag, så på planen har vi satt inn
to dager hvor ungene kan ha med
seg leker hjemmefra.
Turid Langås, ped leder, Grønn
avdelinga.

Foreldremøte blir tirsdag 24. september. Eget skriv
kommer.

Mål for perioden:
- Være ute i all slags vær
- Være med å bestemme turmål
- Vise fram og dele leker med andre på ha-med
dag.

Vi har meldt avdelinga på Ti på topp. Vi har fått
dispansasjon til å være med fra august til august, og
kommer til å ha en tur i uka på september. Sett igjen
bilstol disse dagene. Si fra hvis du kan kjøre/hente på
ti-på-topp-turene. Vi trenger skyss.

