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VI ARBEIDER MED:
Hjertesamling for de
store
Påske og påskepynt
Antall, rom, form i
samlinger
Ski i lysløypa for de
store
Førskolegruppe for
Leander og Vincent
OL-leker
Bursdager
Barnehagedagen

Månedsinfo for mars 2018
Februar raste fort av garde og det tror jeg at mars kommer til å gjøre også. Det er mange aktiviteter på
planen og dagene kommer til å gå fort. Det blir mye uteaktivitet med ski, aking og forming med snø og is. I
år tenkte vi at vi skulle arrangere OL-leker i stedet for skirenn. Fordi vi har så mange små, prøver vi å
legge til rette slik at alle kan være med på aktivitetene og dropper derfor ski i år.
Skigrupper på angitte dager blir for de som er født 2012-2014.
Vi merker at ungene har blitt mye flinkere til å si «hei» og «ha det». Det er mye takket være dere
foreldre som har vært nøye med å minne barna på det i bringe- og hentesituasjonene. Fint om dere
fortsetter med dette.
Det nærmer seg avslutning for hjertesamlingene nå. Vi kommer nok til å bruke noe av dette materielle
framover også i samlinger innimellom. Det har vært både nyttig og lærerikt for barna i forhold til
relasjoner og det å tenke gode tanker.
Barnehagedagen blir markert med en utstilling av all kunsten som barna har laget den siste tida. Vi er snart
ferdige med eventyrboksene nå der vi har laget eventyrene «Rødhette og ulven», «De tre bukkene Bruse»,
«Skinnvotten» og «Pannekaka».
Vi holder på tradisjonene og inviterer til påskefrokost siste dagen før påske, fredag 23. kl 7-10.00.
Foreldre og søsken er velkomne.
Husk å se over hyllene til barna slik at de har nok skift hvis de skulle bli bløte.
Ønsker alle en fin mars!
Hilsen
Elin og co

