Månedsplan tiur april
Uke 14
Bjørnunger
ansvar for
fjøset.

Mandag 4
Turdag

Tirsdag 5
Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3-års klubb

Onsdag 6
Vi feirer 6årsdag
Gratulerer!

Torsdag 7
Vi deler i
grupper

Fredag 8
Påskefrokost

Vi feirer 6årsdag. Gratulerer!

Husk å ta med
sekk!

Uke 15
Mandag 11
PÅSKEFERIE!
Bhg stengt
fram til
PÅSKEFERIE
tirsdag
19.april
Uke 16
Mandag 18
Tiur ansvar
for fjøset
PÅSKEFERIE

Tirsdag 12

Onsdag 13

PÅSKEFERIE

PÅSKEFERIE

Tirsdag 19
Onsdag 20
Dinosaurklubb Vi deler i
grupper
Bjørneklubb
3-års klubb

Torsdag 14

PÅSKEFERIE

Torsdag 21
Vi tar turen til
Mjøsparken.
Studenter skal
ha
prøveeksamen.

Foreldresamtaler

Uke 17

Mandag 25

Bjørnunge
ansvar for
fjøset

Svømming fra
kl.12-14. Vi
kjører til
Stange.

Tirsdag 26
Onsdag 27
Dinosaurklubb Vi deler i
grupper
Bjørneklubb
3-års klubb

Foreldresamtaler

Fredag 15

PÅSKEFEIRE

Fredag 22
Barnas valg

Foreldresamtaler

Torsdag 28
Formingsaktivitet

Fredag 29
Vi feirer 5årsdag
Gratulerer!

Tømming og vask
av hyller!

Datoer som er viktig:
-

Fra og med uke 16 så starter vi dagene ute igjen, så da må barna være kledd for å
være ute!
Frokost vil bli sammen med bjørnungene i sommerhuset fram til kl.08.00. Kommer man
etter 08.00 SKAL man være ferdig spist hjemme!

-

-

Fra og med uke 16 så er det på tide igjen med foreldresamtaler, alle skolestartere
skal ha en samtale, men valgfritt for de som har ett år igjen. Henger opp liste i
gangen. Skriv dere på der!
Fredag 8.april så inviterer vi dere foreldre sammen med barna (ikke verdens største
plass nede, så tenker at søsken kan dessverre ikke bli med) til en hyggelig
påskefrokost nede på tiur avdelingen. Da tar alle med seg et fat med pålegg o.l.
Barnehagen stiller med brød/rundstykker varm og kald drikke til barn og voksne!

-

Mandag 25.april så starter vi opp med svømming.

Ny månedsplan for april er klar. Dette er et utgangspunkt, men forandringer kan skje og vi
ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting underveis.
APRIL – VÅR I LUFTA OG PÅSKEKOS
Det er vår i luften og snøen smelter rundt oss på alle kanter. Derfor er det ekstra viktig at
barna har nok med skifteklær og yttertøy som passer været. Så vær flinke til å fylle på når
det trengs.
Med vår i lufta så er det naturlig å ha litt ekstra fokus på hva som skjer i naturen i våren, så
vi ser etter vårtegn, fikser fuglekasser klare til nye reir og vi ser etter andre vårtegn i skog og
mark rundt oss.
I uke 17 så starter tiurene opp med svømming. Da kjører vi til Stange å der er Harald Hoel
med oss å er instruktør i vannet og det vil også være med en av oss voksne ned i vannet sammen
med han også. Husk badetøy, håndkle, litt sjampoo og badehette! (viktig med badehette!)
Det vil bli litt ekstra fokus for skolestarterne fremover også, det vil bli besøksdager etter
hvert og jeg tenker vi tar en tur der for å «leke» litt på uteområdet når det passer seg.
Så skal vi dra på turer i nærområdet og andre plasser med bil.
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK, ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI OG KROPP, BEVEGELSE, MAT
OG HELSE
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje
til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling»
«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» s. 52 rammeplan

Så ønsker vi APRIL velkommen

Ida, Hege og Markus

