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1. april: Ha med dag!
4.april: Planleggingsdag, alle ansatte på NNG- konferanse
(Nettverk for natur og gårdsbarnehager)
11.april :Velkommen til foreldremøte kl. 18-20
Påskeferie, barnehagen er stengt f.o.m 15.april t.o.m.22.april. Vi sees igjen 23.april
- husk å tømme hyllene før påsken.
24. april: Storefot markerer dagen til Jørgen Moe (22.april, 206 år siden han ble født)
25 april: : Oscar 6 år! HURRA!!
Hurra for joggesko og lettere klær, hurra for sykler og alt som snøen har gjemt, men først et
tilbakeblikk på mars:
Fra vinter til vår
Mars har vært både vinter og vår. Snø bidrar til mye glede for barn. Det er magisk hvordan
stemningen blir når det kommer snø. Ansikt som stråler, røde kinn, ivrige hender og føtter,
fornøyde smil som spiser snø. Barn som vil ake, barn som smetter på seg skia og suser avgårde. Barn
som lager alt mulig i og med snø. Barn som hikster av latter fordi den voksne blir truffet av en
snøball på rompa.

Fantastisk vinter

Så kom våren, og naturen våkner til liv. Nok en magisk årstid. Vi er heldig som får de ulike
årstidene tett på. Sansene kan fortelle om hvordan verden omkring oss er akkurat her og nå. Det vi
ser, hører, lukter, smaker og føler. Ja ,vi kjenner våren, og flere vårtegn skal vi følge videre.
Rever vet at nå er det er vår
. –for vi kjenner sola varme i ryggen og vi kan ta på tynnere klær
- for vi ser ivrige hender kjenner på og koser med gåsunger
- for vi hører fugler som synger ekstra ivrig rundt oss
- for vi ser snøen smelte, og leker i "havet", og bruker opp alt skifte-tøyet
-for vi går på snøen og plutselig detter vi igjennom
- for vi har stått forventningsfulle på toppen av akebakken, men hvor ble det av farten?
- for vi har klatret over og under gjerdet med ski på beina
-for vi har oppdaget spennende ting som snøen har gjemt
og vi har funnet skatter som kan puttes i lommene igjen 

Opplevelser og erfaringer fører til kunnskap!

Vi har feiret Emmy 4 år! Gratulerer så mye!
Den stolte bursdagsjenta vår kunne fortelle.
"Jeg elsker bursdagen min, det er en fin dag"

Jeg lurer på 
I forbindelse med barnehagedagen 12.mars inviterte vi til fuglekassesnekring og for en utrolig fin
ettermiddag det ble. Hurra for alle sammen 
Barnehagedagen markeres årlig over hele landet for å synliggjøre barnehagens aktiviteter og
mangfold. I år var slagordet: «Jeg lurer på ...» og det å sette lys på hvordan vi jobber med å ta vare
på og stimulere barns nysgjerrighet. Det er mye vi lurer på og det er mye som kan stimulere til
nysgjerrighet. Vi ønsket fokus på fugler. Det som skjer i en fuglekasse om våren kan gi rom for
engasjement, interesse og ny kunnskap.
Oppdrag fuglekasser skal videreføres og jobbes med fremover. Vi følger med på utviklingen i
kassene. Vi lager kart og loggbok, vi forsker på hvem som flytter inn, blir det egg og hvor mange,
når forlater de redet osv. Barna forteller om aktivitet i sin kasse i barnehagen.

Barna lærer om verden rundt seg ved å være nysgjerrig, spørre og undre seg.
Lurer på om vi voksne vet hvilken kraft som finnes i tilgjengelighet, støtte, tid og ro?

Fra egg til kylling 
Å klekke kyllinger har vært fint. Det har vært dager fylt med venting, spenning, glede, bekymring,
omsorg og stell, kos og nysgjerrighet.
Det hele startet med at Ekornstubben spurte om rever ønsket oss kyllinger før påske. Klart vi
gjorde det. Ekornstubben hentet egg hos naboen til Løken barnehage. 12 egg ble lagt i en
rugekasse. Rever ville se, og det er litt rart å se eggene ligge inni i en kasse. "Dere, det er ikke
ordentlige egg, det er kyllinger" kunne Hiawata jente fortelle oss da vi tittet i kassa. Så klart!
Den dagen vi ventet klekking, skjedde det ingenting, og ikke dagen etter heller. Vi begynte å bli
urolige, men plutselig sa det ene egget pip. For en glede! Nima tok imot seint på kvelden, og
dagen etter kunne vi hilse på en liten, søt gul kylling. Så kom det en brun og en svart. Hurra for
mangfold! Det er lett å se at både barn og voksne synes det er fint og spennende med kyllingene
Nysgjerrige som vi er, har vi lurt litt på hva som gjorde at vi fikk 3 kyllinger og ikke fler. Vi hadde
jo 12 egg. Det kunne Storefot gutt svare på:" de var nok syke".
Kyllingene trenger varme, både for å klekke, men også for å leve videre. Hvor mange egg hadde vi?
Hvor mange kyllinger ble det? Tenk at et lite egg kan bli til en kylling! Rart, men veldig flott!
Glatt, myk, korn som må males, bæsj, mye bæsj. Det her er et av mange eksempler på
hverdagsundring.

Realfag i dunete drakt 
Om ikke lenge skal vi si ha det bra til kyllingene, som skal flytte til Åsa før påsken.

Studenter i barnehagen vår 
Å ha studenter fra Høyskolen er lærerikt og bidrar til økt faglig kvalitet i barnehagen vår. Det at vi
"lufter og rister" litt i hverdagen vår, er bra og nødvendig. Et vinn vinn samarbeid. Mathilde har tatt
rever med på turer til Ulvestøtta. Hun har sammen med Røde fjær lagd fuglematere, og hatt
bevegelseslek med fugler i fokus. Til påske vil vi takke for fine uker sammen og ønsker Mathilde
lykke, lykke til videre 

Jeg velger meg april 
Vi og Bjørnstjerne velger april fordi april" smiler og smelter". Vi får se alt snøen så fint har gjemt og
vi fortsetter med våren. Det nærmer seg påske, og vi hører at påskeharen husker oss fra i fjor. Eller
er det vi som husker påskeharen Vi snakker om påsken og vil innom tradisjoner som
påskeverksted, noe gult, egg, kyllinger, påskenøtter og påskekrim. Vi fortsetter med fokus på
venner, det å øve samarbeid og det å hjelpe hverandre.
Etter påske er det tid for foreldresamtaler. Mari og Inger setter opp forslag og så avtaler vi
sammen. Storefot skal feire Jørgen Moe sin dag ved Åstua. Det er en felles tradisjon for alle maxi
barn i kommunen. I forkant hører vi "I brønnen og tjernet".
Vi ønsker oss mange sykkelturer, både i barnehagen og i nærområdet... følg med på ukeplan
Vi ønsker alle en flott APRIL og en riktig GOD påske i årets fineste måned
Revehilsen fra Kim, Martin, Jonas, Mari og Inger

