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Tiur ansvar 
for fjøset

Turdag

Husk egen 
sekk!

Vinteraktivitets-
uke

Vinteraktivitets-
uke

Vinteraktivitets
-uke

Premieutdeling

Griller til lunsj

Markus og Stian er med tiurene denne uka!

VINTER AKTIVITETSUKE
Løpet av denne uken så er planen at vi skal ha ulike aktiviteter ute i barnehagen. Vi skal blant annet
ha en natursti med ulike oppgaver, lage snøkunst, lage flaskebane o.l og aktiviteter på ski. Planen er
at vi skal ta en budortur løpet av uken, men her er det selvfølgelig vær og vind som bestemmer. 
Dere kan ta med ski på mandag, så er de tilgjengelige til bruk.

På fredag blir det premieutdeling sammen med bjørnungene og planen er at vi skal grille pølser eller 
hamburger til lunsj. Da blir det matboks til 14-måltidet.

Beskjeder:

- Åpningstid: 06.45 – 16.30- kl. 16.10 så går tiurene opp til gamlestua om vi er inne!

- Kommer dere etter kl.08.00 så SKAL  være ferdig spist hjemme!

- Det vil bli servert melk til frokost fremover.

- Barna skal vaske hender når de kommer i barnehagen!

- Ønsker at barna har ett skift i sekken( truse, sokkepar, joggebukse/tynnullbukse og ekstra votter)

- Se over plassene i garderoben til barna deres før dere drar hjem, vær sikker på at dere får med 
dere alt av bløte klær/votter o.l, ingen tørke muligheter i barnehagen!

- Planen er et utgangspunkt, så endringer kan skje og vi ønsker å kunne være spontane  i hverdagen!

- Opplever at mange har med seg kakao/varm drikke hver dag, blir mye fokus på dette, så tenker 
at man kan gjerne ha med seg varm drikke par ganger løpet av uka. (feks mandag som er turdag og 
en dag til) eller så flaske med vann!
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