HARELABBEN
Uke 12
Mandag 22. mars

Tirsdag 23. mars

Onsdag 24. mars

Torsdag 25. mars

Fredag 26. mars

FURUTOPPEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

Vi utfordrer oss motorisk, lager hinderløype og leker
oss i skogen.

Påskeaktiviteter

Påskeaktiviteter

Vi ferdigstiller det vi har
laget av påskepynt og
sender med hjem!

Vi skal også ha fokus på påske denne uken og bruker
samlingene til å fortelle eventyr, synge sanger og
lære litt om påsken.
Kanskje vi også klarer å lage noe spennende av det vi
finner i naturen disse to dagene?

Varmmat: Gul lunsj
(Husk fat)
Katherine og Marie på
ped.ledermøte
12:00-13:30

Evaluering: Nå kjenner vi virkelig på vårfølelsen og vi kjenner at sola varmer. Det er
noe helt magisk med å kunne ta av vottene etter en lang og kald vinter. Mandag og
tirsdag delte vi barnegruppen. De eldste tok turen opp til Furutoppen, mens de
yngste hadde lek med sand, vann og kjøretøy i barnehagen og tok seg en tur til Soria
Moria. Onsdag startet vi med litt påskeforberedelser og flere av ungene fikk malt
sammen med Heideh og Katherine. Senere på dagen spiste vi pizza til lunsj og det slo
virkelig an. Full jubel da pizzaene ble trillet inn på avdelingen. Barna spiste godt og
virket veldig fornøyde etterpå. Vi gikk ut på ettermiddagen og lekte oss i sola frem
til henting. Torsdag startet vi dagen ute før vi delte oss i tre. En gruppe hadde en
kreativ påskeaktivitet, en dro på en liten tur og den siste koste seg på klatrestativet
i barnehagen. Katherine hadde en veldig spennende samling om fargen gul, og vi fikk
smake på sitron! Det var litt surt haha
I dag (fredag) har vi hatt samling om
vennskap, røde og grønne tanker. Riktig god helg og god påskeferie til dere alle

Informasjon og beskjeder:
•

Viktig: Husk å registrere
sommerferien til barna i Visma.

•

Vaffeldagen torsdag 25. mars

•

Barnehagen stengt fra 29. mars til
5. april – Påskeferie

•

Minner om bruk av håndsprit ved
henting og levering

