ELGTRÅKKET
Uke 12
Mandag 22.mars
BARNEHAGEN

Tirsdag 23.mars
SOLPLASSEN

Onsdag 24.mars
SOLPLASSEN

Lek i barnehagen –
Morten jobber hos oss og
vi blir bedre kjent med
han, og han hilser på
foreldre ute!

Enda flere
påskeaktiviteter!??

Den store egg-jakten…

Torsdag 25.mars
SOLPLASSEN

Fredag 26.mars
BARNEHAGEN

Tid for rydding og orden
på plassen vår, sånn at det
blir fint til påske og neste
avdeling.
Hvem blir med på vedstabling??

Samling om noe vi lærte
om i mars; Perseverance,
bærekraft, pollinering,
Jesus, grønntanker…

Gul lunsj: vi fikser alt!

Ta med ALT hjem før
påske!

Ledermøte:12-13.30
Evaluering: uka startet med god kok og aktivitet på Solplassen. Det var så mange ivrige
INFORMASJON:

barn som ville tegne på papir-egg, tove med gul ull, tre perler og tegne enda mer. To
fine påsketrær ble det, som skal pynte opp for oss før påske. Historien om Jesus i påsken

•

Fem nye beskjeder i visma denne uken som er

ble formidlet ved hjelp av to forskjellige billedbøker. Det ble noen spørsmål som kan

info til alle! Husk å registrere sommerferien i

være vanskelig å svare på. Vi tenker at vi tar frem bøkene igjen og ser på bilder – bildene

visma, snarest og innen 8.april!

kan kanskje forsterke det barna lurer på, og det vil komme flere spørsmål. Det kan vi

•

Fredag tar alle med seg klær, sko osv med hjem.

bruke til undring og filosofering i barnehagen. Vi har vært både på Furutoppen og

Greit med en oppryddings før vi tar påskefri. Vi

fotballbanen denne uken. Flere har hatt med seg fuglemat og vi har sjekket en

ses igjen tirsdag 6.april!

fuglekasse for å se om den er klar for å brukes av fugler. Mye danselek ble det også, det
er ekstra gøy å se hvem som klarer å sette seg fort ned når musikken stopper! Didrik ble
ikke pappa igjen denne uken, så vi fikk ha han hos oss hele uken😊

God påske til alle små og store

