
  RÅDYRS TIEN  

Mandag 18. oktober Tirsdag 19. oktober Onsdag 20. oktober Torsdag 21. oktober Fredag 22. oktober 

Base: Lavvo   Lunsj onsdag: Tomatsuppe 

Norge, og andre land. 

Hvilke land er representert 

på Rådyrstien?  

Det begynner å bli glatt! 

Private sykler tas med hjem! 

Velkommen til oss Kristin! 

    
Vi lager plakater om landene vi snakket om                 

 på mandag..  

Foreldresamtaler Foreldresamtaler Mari på kurs Mari på kurs foreldresamtaler 

Uke 42 

Uka som gikk starta med høsttur i skogen hvor 

vi samlet blader i forskjellige farger. Disse ligger 

til tørk, slik at vi kan lage noe spennende med 

de! Ellers har vi lekt mye ved barnehagen, og 

hentet ved til lavvoen. Godt samarbeid er 

nødvendig når 7 sekker ved skal fraktes inn i 

lavvoen og stables! Med nok ved til å fyre bål, 

kunne vi steke lapper på bålet! Nam! Vi avsluttet 

uka med blime-dans og samling       

Beskjeder: 

- Storefot skiskole: Registrering og betaling for skiskolen på 

skiforeningen.no innen 1. november! (se link på melding i visma)  

- Uke 42, 43 og 44 skal Kristin Lørstad Thoresen, som er elev ved 

barne- og ungdomsarbeiderfag ved Hønefoss videregående skole, 

ha praksis hos oss på Rådyrstien. Hun kjenner allerede til flere 

avdelinger i barnehagen, men nå er det Rådyrstien sin tur til å bli 

bedre kjent med henne. Vi gleder oss!       

I forbindelse med FN-dagen, kjører vi i gang 

et prosjekt om landene som er representert 

på Rådyrstien. Dersom noen har foreldre 

eller besteforeldre fra andre land som vi ikke 

vet om, så gi oss beskjed!       vi veit allerede 

om noen, og skal snakke med barna om 

dette i samling på mandag. Men det kan 

være fint om dere gir oss beskjed, tilfelle det 

alikevel glipper..       

 «Vi er barn fra forskjellige land    

som står sammen, og viser vi kan 

skape samhold om vi bare vil,  
ingen grenser for hva vi får til». 


