Ekne barnehage, Grønn avdeling
Mandag
16.
Utedag

23.
Utedag
Se etter vårtegn.

30.
Åpent ved behov
6. april
Barnehagen er
stengt

Tirsdag

Onsdag

17.
Skolestarterne
skal på
påskevandring i
kirka kl. 11.
2010 gjengen
leker på
blåavdelinga – vi
lager påskepynt.

18.
Utedag
Vi prøver å få
sevje ut av bjørka.

24.
Påskelunsj for
besteforeldrene
kl. 10.30.
Håper dere kan gi
besteforeldre
beskjed.

25.
Utedag.
Vi drar skolen.
Fadderklassen
skal lese til
skolestarterne
klokka 12. 2010
gjengen leker ute
på skola.

31.
Åpent ved behov

Torsdag

Fredag

19.
20.
Skolegruppe:
Utedag.
Målinger
Varmtmåltid
2010 baker til
besteforeldrelunsj.
Ettermiddagen:
Går å ser om det
har kommet noe
sevje.

1. april
Åpent ved behov
til kl. 12.00.

26.
Vi lager
påskepynt.
Feire ** 6 år

27.
Utedag
Vi leter etter
påskeharen

Varmtmåltid
2. april
Barnehagen er
stengt

3. april
Barnehagen er
stengt

Kort om første del av mars
Vi hadde en flott tur til Uthaugan, våren er i anmarsj, og noen av barna fant mariehøne. Vi har vært
ved sjøen og vi har vært ovenfor Jan Vegar. Der prøvde vi ut stien mot Torvmyra, og da kom vi opp til
Utsikten. Barna var fascinert over utsikten, og satt og kikket utover bygda. Vi hadde også mye moro i
en islagt bakke, det ble aket i lange baner. Alle var nok kliss våte, men det var verdt det.
Barnehagedagen feiret vi i skogen med besøk av 1. klasse. Det ble lek på tvers av alder, og artig å
treffe gamle lekekamerater. Vi koste oss med kakao kokt på bål, brødskiver ble grillet, vi stekte
lapper, og vi hadde natursti. Kjempetrivelig med besøk. På ettermiddagen ble det servering av
tomatsuppe og fuccaciabrød til foreldre og søsken. Veldig hyggelig med så stort oppmøte.
Takker for de foreldresamtalene jeg har hatt, og håper de som ikke har skrevet seg på enda finner en
tid som passer seg.
Endelig, etter mye nedtelling til fredag, var dagen her. Vi avsluttet vi uka med kinotur, og sauen
Shaun var en fornøyelig film for både liten og stor. Takk til Kathrine som kunne være med å kjøre.

Leon Andre begynner på
Blåavdelinga igjen 1. april, og Eirin
kommer tilbake til Grønnavdelinga.
Hun skal være hos oss t.o.m 10 mai.

Mål for perioden:
- Få innblikk i hvorfor vi feirer
påske.
- Glede seg over å lage klart til
besøk, og få besøk.
- Være ute i naturen og
oppleve våren, se etter
vårtegn.

Turid Langås, Ped. leder, Ekne
barnehage, Grønn avdeling.

Ruth er tilbake på Grønnavdelinga.
Turid skal hospitere på Lillaavdelinga
uke 12 og 13, og Brit skal være på
Grønnavdelinga. Da er vi ferdige
med hospitering av de voksne.

