Ekne barnehage – Lilla avdeling
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1.
Påskeaktivitet

4.
Utedag for noen
2010 sammen
med 2009

5.
Vi jobber med
temaet gris

6.
Vi jobber med
temaet gris.
Varmtmåltid

7.
Vi jobber med
temaet gris

8.
Vi jobber med
temaet gris

11.
Utedag for noen
2010 sammen
med 2009

12.
Velkommen på
åpen dag. Kaffe
serveres fra kl.
13-16.
19.
Lekegrupper
Baking

13.
Lekegrupper
Varmtmåltid

14.
Påskeaktivitet

15.
Påskeaktivitet

20.
Lekegrupper
Baking

21.
22.
Besteforeldrelunsj Feire Tiril 2 år
kl. 10.30

26.
Åpent ved behov

27.
Åpent til kl. 12.00
ved behov

28.
Stengt pga
skjærtorsdag

18.
Utedag for noen
2010 sammen
med 2009
25.
Åpent ved behov

29.
Stengt pga
langfredag

1.april
Stengt pga 2.
påskedag

Litt om februar:
Vi avviklet karneval med stor suksess. Høydepunktet var da vi tok fram speilet, ungene fikk sitte å se
på seg selv i speilet. Vi har hatt mange fine dager ute, med aking og noen har vært på turdager i
skogen. De siste dagene har vært glatte, men ungene har hatt stor glede av å finne fram bøtter og
spader og samle vann igjen. Nedløpene til takrennene er den store samlingsplassen på slike dager.

Fint om alle
kan ta med 2
utblåste egg
til 4. mars

I løpet av uka vi
jobber med gris, er
vi så heldige at vi får
komme inn i
grisefjøset til Jan
Vegar Dalen. Vær
forberedt på at alle
klær og barn må
vaskes etter besøket
.

Besteforeldre er
velkommen på
påskelunsj i
barnehagen 21.mars
fra kl 10.00. Håper
dere videreformidler
til dem det gjelder, og
fint om dere kan gi
tilbakemelding til
barnehagen hvor
mange som kommer.

Mål for perioden:
-

Få innblikk i
hvorfor vi feirer
påske.

-

Oppleve glede og
prøve ulike
formingsteknikker
ved å lage
påskepynt.

-

Oppleve glede ved
å be inn og ordne
til påskefrokost.

Jeg starter med
foreldresamtaler
denne måneden,
så hvis noen har
ønske om
dato/dag/klokkes
lett, er det bare å
gi beskjed.

Turid Langås, pedagogisk leder,
lilla avdeling

--------------klipp og lever i barnehagen ---------------------- før 11.mars ---------------------Påmelding til ”litjvækka” i påska. Sett kryss hvilke dager barnet kommer. Hvis barnet kommer, er det
fint hvis dere kan skrive cirka tidsrom barnet kommer til å være i barnehagen.
Navn:
Mandag 25. mars

Tirsdag 26. mars

Onsdag 27. mars til kl. 12.00

