EKNE BARNEHAGE
UKE
27

MANDAG
30.
TURDAG

28

7.
ØRJAN 4 ÅR !!

TIRSDAG
1.
VANNLEIK
INNE

8.
TURDAG

Vi er sammen
med BLÅ
avdeling
denne uka…

LILLA AVDELING
ONSDAG

2.
UTEDAG

9.

TORSDAG
3.
VARM MAT

10.
UTEDAG

VARM MAT

FREDAG
5.
Vi vasker og
rydder leiker

11.
Vi vasker og
rydder leiker

Vi er sammen
med BLÅ og
GRØNN
avdeling fra
denne dag…

Evaluering av Juni måned:
Tusen takk for stort oppmøte på foreldrekaffen !!! Det setter både store og små stor pris på 
Det har vært mye uteaktivitet denne måneden tross litt kaldt og hustrig vær innimellom. Barna er
ivrige på å være ute å leike seg, så det har vært uteaktivitet stort sett både på formiddagen og etter
2-maten.
Vi hadde brannøvelse og det gikk veldig bra. Snakket med barna på forhånd og viste de alarmklokka
både inne og ute og snakket om at det ville bli høg lyd. Når alarmen kom gikk alle barna så pent og
rolig opp til flaggstanga som er barnehagen`s møtepunkt ved brann. Øvelsen gikk over all
forventning ….
Vi har vært på en del turer både i skogen og i fjæra. Barna synes det er veldig artig og stor stas å få
egen sekk på ryggen !
Har også spist formiddagsmaten ute på benkene i barnehagen en del ganger og det er veldig trivelig…

TEMA OG MÅL FOR JULI MÅNED:
 SOMMER
- Se og kjenne på de forandringene som skjer i naturen om sommeren
- Kose seg med vannleik både inne og ute

I UKE 29 SLÅR VI SAMMEN ALLE DE 3 AVDELINGENE.
- Barna kommer inn på sin avdeling og henger fra seg
tingene på plassen sin slik man gjør til vanlig….
VI HOLDER PÅ MED SOMMERAKTIVITETER
OG GÅR PÅ NOEN TURER.

SEND MED BADEKLÆR OG HANDDUK
I BARNEHAGEN !!!!

UKE 30 OG 31 ER BARNEHAGEN SOMMERSTENGT 

TUSEN TAKK FOR GODT SAMARBEID OG VELKOMMEN TILBAKE ETTER SOMMERFERIEN !

Mvh. Personalet på LILLA avdeling

