
  RÅDYRS TIEN 

Mandag 12. april Tirsdag 13. april Onsdag 14. april Torsdag 15. april Fredag 16. april 

Base:Solplassen Høvding: Aksel/kråke 
I dag kan dere 
ha med egen 

tohjuls-
sykkel! 

 
Kråka knas kommer på 

besøk! 

 Nok en uke på solplassen, og vi benytter sjansen til å klatre. Denne uka kan barna ha med sykkel igjen, og kanskje noen sykler utover til 

solplassen. Vi går innom Rognhild, og ser om hun har endret seg noe siden sist.  

 
Storefotklubb! 

 
Varmmat: kyllinggryte med 

grønnsaker 

Samling om kråka! 
«Når Kråkene klapper takten 

til min lille kråkesang 
Når kråkene klapper takten 

så blir den passe lang» 

Fredagsdisco på 

solplassen 

Uke 15 

Uka som gikk: Endelig gikk turen til solplassen igjen. Skogsmaskiner har jobbet i skogen 

denne uka, så vi har måttet velge en annen vei ut til solplassen. Det har vært spennende å se 

på de store maskinene! Det var også spennende å komme til solplassen igjen, og vi har funnet 

flere vårtegn på vår vei: blomster titter frem i grøftekanten og svarttrosten har meldt sin 

ankomst i skogen. Onsdag feiret vi 4 års dagen til Oskar som også har vært ukas høvding! Vi 

har hørt på Rødstrupas sang, og fant ut at den var veldig vanskelig å herme etter.. 

fredag tok vi med oss klatreutstyr til solplassen igjen!  

Informasjon og beskjeder: - Vi har området bak barnehagen de neste to 

ukene! Ved levering og henting, kom bak       Er vi inne, bank på eller vink i 

vindu       – SYKLER KAN TAS MED FRA MANDAG! DISSE RYDDES INN 

KL. 14. SI I FRA VED LEVERING DERSOM SYKKEL SKAL TAS MED HJEM!! 

 

Viktig om klær! 

For at det skal være lettere for dere å ha oversikt, ønsker vi at dere bruker de grønne 

nettene (evt. Tilsvarende nett) til klær. Disse henger dere sammen med sekken på 

knaggen ute. Fordi dere ikke kommer inn i garderoben bruker vi ikke hyllene og 

tørkerommet til oppbevaring av klær.  Vi må prøve oss litt frem, men vi håper dette vil 

fungere bedre. PS: Kjekt med ekstra nett til vått tøy! Nettene kan vi henge inn om natta 

dersom dere ikke ønsker å ta med hjem hver dag.  

- I nettet: et sett med «uteskift» inkl. sko/støvler + et sett med «innerskift» 

- I sekken: et sett med «innerskift»: sokker, truse, longs, genser, fleecegenser og bukse, buff 

og votter  


