VAKT:

MANDAG 14.10

TIRSDAG 15.10 ONSDAG16.10

TORSDAG17.10

FREDAG 18.10

7.30 – 15.00

Iselin

Monika

Katarina

Iselin

Monika

8.30/9.00 – 16.00

Katarina

Iselin VM

Monika

Irina

Iselin

9.15/9.45 – 16.45

Monika

Katarina

Iselin

Monika

Irina

9.45-10

Ingrid fyller

10 – 12

4 år!!!

Tema:

Morgensamling
Musikksamling

Miljø

Morgensamling
Hele avdelingen
er invitert til
hjemmebursdag

Varmmat/Matgrup
pe: Imaan, Ruth
Temasamling

og Othilie

«Planet i fare:

Irmelin fyller
5 år (20.10)!!!

Felles
musikksamling

hos Ingrid. Vi
drar fra
barnegahen
kl.10.40 og
kommer tilbake

luft»

Morgensamling

rundt kl.13.20

Varmmat

Formingsaktivitet

Grupper:
Gym

Kroppen min

14.30
Førskolegruppe

gjenvinningsstasj
on med

Ordensbarn:
Hedda og Mats

Tur til Yggeset

førskolebarna
Smørelunsj

Fruktsamling

Fruktsamling

Fruktsamling

Fruktsamling

Fruktsamling

Hei! Her kommer ukeplanen for uke 42.
Denne uken fortsetter vi å snakke om miljø og lage nytt av gammelt. Inspererte av sangen fra Blekkulf, snakker barna
mye om miljø og kaller seg for miljødetektiver. Vi ønsker å gå i dybden og tilby barna flere aktiviteter innen dette
temaet. På mandag blir det samlingsstund om forurensning av luft. Vi snakker om kildene av forurensningen og måter
å redusere den på. Gjennom et eksperiment skal vi sjekke hvor ren luft vi har inne og ute i barnehagen. På fredag
skal førskolebarna besøke Yggeset gjenvinningsstasjon (ta med bilpute). Takker forelderene som kunne hjelpe
oss med kjøring denne dagen!
Vi har kommet i gang med vårt bokprosjektet! Det er veldig spennende for barna å se og høre bøker som andre
kommer med. Takk for de som hadde med seg bøker denne uken, vi vil fortsette med prosjektet noen uker fremover.
Gruppe 2 leker BRAVO denne uken.
Ingrid fyller 4 år på mandag! HIPP HIPP HURRA!!! Hele avdelingen er invitert til hjemmebursdagen hos Ingrid på
onsdag!
Irmelin fyller 5 år på søndag 20.oktober! HIPP HIPP HURRA!!!
Guro leverer pålegg til smørelunsj den 14. oktober. Irmelin sin tur blir i uke 43.
Minner dere om turpenger. Det er 120,- kr for dette halvåret.Det er 6 barn som ikke har betalt.
Vi skyller vannflaskene hver dag når vi bytter vann, men vi ser at for noen flasker er det ikke nok rengjøring. Vurder
om dere trenger å ta de med hjem å vaske oftere enn en gang i uke.
Viktig informasjon for foreldre til førskolebanra: førskolebarna er påmeldt Barnas skiskole kommende vinter.
En dag i uka fra uke 3 - 7 skal de på skiskole i/på Asker - Eid Gård. Dersom du vil at ditt barn skal delta er
påmeldingen åpen fra 15. oktober kl. 09. Påmeldingsskjema vil være tilgjengelig til og med 1. november på:

www.skiforeningen.no/pamelding-skiskole
Ha en strålende helg!
Hilsen Irina

