
                REVEHIET   

  

Mandag 25.januar Tirsdag 26.januar Onsdag 27.januar Torsdag 28.januar Fredag 29.januar 

TROLLHAUGEN/ 

SKISKOLE 

 
Røde fjær og Hiawata til 

skogs.  

 

Storefot skiskole på 

Ringkollen. 
Retur fra Ringkollen 

kl.14.30 

 

 

TROLLHAUGEN  

 

Rim og regler i skogen! 
                                                 

Musa sier …. 

Frosken hopper …. 

Haren danser …. 

Reven vifter med sin …. 

Ulven uler mot månen … 

Villsvinet grynter med sin … 

Bjørnen liker å sove …         

Alle får plass i en liten …  

 

 

TROLLHAUGEN/ 

BADING 

 

 

 

 

 

 

 

Storefot bading.  

 

BARNEHAGEN 

 

Forberedelser til neste uke! 

 
 

Inger møte kl. 12-13.30 

 

 

 

TROLLHAUGEN 

 

Fuglevenner om vinteren!  

 
Hvem besøker oss i dag? 

 

Uke 4 

INFORMASJON!  

*Rever spiser frokost på kjøkkenet igjen!                                                           

*Barna får 1-2 knekkebrød i tillegg til frukt på ettermiddagen!                                                                                      

* Storefot skiskole mandag (ikke send med staver), bading onsdag.                                                                    

*Vi skal ha fest i februar og lurer derfor på om alle barna kan ha 

med seg en hvit/lys t skjorte som passer utenpå uteklærne.                             

På forhånd TAKK       

  

 

I uka som var… sa vi hipp hurra og gratulerer så mye med 4 års dagen, 

Eilert Elias. Så gøy med bursdag. Det kom mer snø, og ake-eventyret 

fortsatte. Store smil, enten det ble bråstopp og trill av, eller vi suste av 

gårde…Aking er ikke bare gøy, det er også mye læring i å ake sammen. Vente 

på tur, dele matter, heie på hverandre og opplevelsen av felles glede. 

Storefot kom i gang med skiskole på Ringkollen og fulle av forventinger fikk 

vi endelig satt oss i bussen. Bading på Ringeriksbadet ble det også, til stor 

jubel. Så ble snøen plutselig kram, og det ble mer vintermagi. Så kom regnet,  

mange skift og leting etter sokker og støvler og …  NB! NB! NOK SKIFT + 

KLÆR ETTER VÆR!!!  Mandag er vi klare for frokost på kjøkkenet og 

Trollhaugen som base 3 uker.   

 

 

 

Onsdagsmat-      

fiskekaker i pita 

Ta med asjett/skål! 

Bli med på Hagefugltellingen, en hyggelig aktivitet for 

hele familien. Les mer på  

https://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/ 

 

 

https://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/

