
  RÅDYRS TIEN  

Vi deler avdelingen i to! Mandag 31/5 Tirsdag 1/6 Onsdag 2/6 Torsdag 3/6 Fredag 4/6 

Røde fjær og  Hiawata 

Frokost: i garderoben 

Høvding: Ellie/flaggspett 

Uteområde: bak ved steinen 

 

Vi går til 

Trollhaugen 

Disse dagene får vi besøk fra Ekornstubben! 

Caroline, Tiril, Lavrans, Theo, Julie Elèn, Adrian, Martin og Hedda skal være sammen med oss og bli bedre 

kjent på Rådyrstien, siden de skal begynne hos oss i august. Vi vil ta de med i skogen, men også være litt 

ved barnehagen å leke. 

Varmmat onsdag: Salat med skinke! 

Storefot 

(Bjørgvin, Koko og Didrik) 

Frokost: I mathytta  

Uteområde: bak ved lavvo 

De neste to ukene har vi laget en egen storefotkohort! Disse vil ha base i MATHYTTA, og vil spise frokost der hver dag. Sekk 

og nett henges ved mathytta og tas med hjem hver dag! 

Vi skal sykle, dra på båttur og være sammen med alle storefotbarna i naturbarnehagen! Barna som skal begynne på Røyse, 

skal på skolebesøk onsdag (8.30 – 11.00) og torsdag (8. 30- 12. 30). Vi sykler med to voksne fra barnehagen.  

Uke 22 

Uka som gikk var ei skikkelig bursdagsuke! Vi feiret Hanneli og Ava som fylte 4 år, og Edvard som fylte 6 

år! HURRA! Vi feiret med pocorn og Jonas fortalte morsom historien da vi skøyt opp raketter! Vi hadde 

samling om «Grønn» og «Rød», og barna husket dem godt fra sist. På onsdag lekte vi i gjørma, og Edvard, 

Lykke og Jenny dro til Vik på skolebesøk. Neste uke er det Røyse sin tur. Det ble også en tur til sandstranda 

denne uka, og det var fint å leke med pinnene og stokkene igjen. «gjedda» kom på fjorden på torsdag, og 

fredag fikk vi jammen meg lurt til oss årets første båttur! Vi tok turen til garntangen! 

!!VIKTIG!!! 

Dersom barnet ditt har symptomer på 

forkjølelse, MÅ det bli hjemme! 


