
Da står mars for tur. Vi har hatt en fin februar med mye spennende, det har vi merket på 

barnegruppa. De er veldig engasjerte i det som skjer og skal skje. Det at vi gjorde om 

karneval til bamses fødselsdag, så vi på som veldig positivt. Da det kom til dagen så ville ikke 

alle ha på kostymene, men dette var noe de fikk velge selv. Det så ut som alle hadde en fin 

dag. Bamsefar var veldig fornøyd med fine tegninger, sang, klemmer og servering av pølser 

og kake. Vi fikk også hilst på noen bamser på bamsesykehuset. – dette skal vi ta opp igjen 

senere også! Vi har jobbet med følelser og vennskap – dette tar vi med oss videre også!  

I uke 9 er det vinterferie i distriktet og det er flere som skal ha litt fri denne uka. Vi tar derfor 

dagene litt som de kommer. På torsdag og fredag skal vi samarbeide med Tiurene.  

I uke 10 har vi vinteraktivitetsuke. Mer detaljert program kommer senere. Vi må se på vær 

og føre i barnehagen – om vi i det hele tatt har igjen noe snø i barnehagen. Vi skal uansett ha 

en uke med mye utetid og aktiviteter. Vi avslutter med premieutdeling på fredag.  

Ellers fortsetter vi med utetid. Så det er viktig at dere har godt med skift. Regntøy, dock 

boots/ cherrox og regnvotter er greit å ha på plass.  

Mange av barna drikker godt og vi ønsker at barna drikker vann når de er tørste. Så det er 

fint hvis barna får saft og kakao på turdager i stedet for hele uka. Vi tilbyr barna som spiser 

frokost i barnehagen melk til frokostmatpakka.  

Ellers skal vi starte med litt påskeforberedelser. Barnehagen er stengt i uke 13. Vi har 

snakket litt rundt påskefrokosten som har vært tidligere og må velger dessverre og avlyse i år 

også. Vi har snakket litt rundt det – og håper at vi heller skal få til en sammenkomst for 

foreldrene litt senere på våren. Vi har derfor heller valgt å gjøre litt ekstra for barna fredag 

før påske. Vi lager til påskelunsj i barnehagen – og kanskje må vi på jakt etter påskeegg?  

 

HA EN FIN MARS  

 


