
EKORNSTUBBEN 

 

Mandag 03.august Tirsdag 04.august Onsdag 05.august Torsdag 06.august Fredag 07.august 

 

Velkommen til THEO og 

EDVARD      

Vi leker i barnehagen og 

blir bedre kjent med 

Theo og Edvard.  

Velkommen til «gamle» 

ekorn-barn som har sin 

første dag etter ferien. 

Velkommen tilbake fra 

ferie Jonas og Hege. 

Velkommen til Zhila 

 

Edvard og Theo må bli 

kjent i barnehagen, så vi 

leker og koser oss her. 

Jonas tar frem gitaren 

og vi synger med. 

Etter mat sover vi i 

vogner i barnehagen. 

 

 

 

 

Ekornstubben har båten i 

dag. Kanskje vi kan få til 

en liten båttur?       

 

Husk at matboks, 

drikkeflaske og skiftetøy 

(i vanntett pose) skal 

ligge i sekken når vi drar 

ut på tur. 

 

I dag tar vi en tur på 

Furutoppen. Her kan vi 

skli, balansere, leke i 

hytta og mye mer… 

 

 

Kokken lager lunsj til oss 
 

 

 

Fredags-disco 

Vi tar frem høyttaler og 

rocker oss gjennom 

dagen. 
 

 
 

 

 

Informasjon og beskjeder:  

• Felles frokost fra kl 7.15-8.00 ute/mathytta hvis regn 

• Bhg åpner igjen for frukt-servering denne uken. 

• Zhila har sin første dag hos oss på mandag. 

Velkommen       

• Hege Myhre har vært ped.leder på Harelabben og skal 

nå jobbe her på Ekornstubben. Jonas har jobbet på 

Revehiet og skal nå jobbe på Ekornstubben. 

• Minner om planleggingsdager 13. og 14. august. Da er 

barnehagen stengt. 

 

Uke 32 

Evaluering: Mandag var Hedda og Lavrans på plass hos oss etter 

ferien! Vi har lekt i barnehagen og hoppet i søledammer. Vi har vært 

på tur i skogen og funnet markjordbær og bringebær.  To dager fikk vi 

være med på båttur med sol og bading. Vi har vært 1-2 barn denne 

uken, så det har i grunn vært en rolig uke. Vi holder på vår dagsrytme 

og rutiner, fordi det er en liten overgang å møtes igjen etter en lang 

ferie. Maria hadde sin siste dag hos oss på fredag. Det ble en fin 

avslutning med båttur og overraskelse. Hun begynner i Løken bhg på 

mandag og vi ønsker henne lykke til på nye eventyr. God helg til alle       


