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1.dag til MAJA

LITT OM FEBRUAR
Tusen takk for stort oppmøte på foreldrekaffen i barnehagen, det er trivelig for både personalet og
barna at dere tar dere tid til å komme. Vi har hatt karneval i februar, barn og voksne kledde seg ut, vi
sang og danset. Vi har hatt flere fine utedager, både i barnehagen og på tur. Nå når dagene blir
lysere og varmere blir det lengre utedager på alle. Ellers har vi mye lek sammen med barna, vi øver
på å dele, ta hensyn og vente på tur.
PÅSKEAKTIVITETER
Vi skal male på egg. Håper dere kan
sende med barna to utblåset egg i
barnehagen –så fort som mulig .

TURDAGER

PÅSKE LUNCH - BESTEFORELDRE
Tirsdag 24. mars er besteforeldrene
velkommen på påske lunch i
barnehagen fra kl 10.30. Håper
dere kan være så snill å gi
besteforeldrene beskjed om det.

2012 ungene får faste turdager
på tirsdager, vi vil av og til ta
med noen av 2013 barna også.
Fint om 2012 barna har tursekk i
barnehagen med sitteunderlag
MÅL FOR MARS
BARNEHAGEDAGEN
Barnehagendagen markeres med
tomatsuppe ved bålet ved henting.
Kle dere etter været .

-Bli litt kjent med påskebudskap
-Kose oss med påskesanger og
påskeaktivteter
-Glede oss over å be inn gjester
-Leke sammen og lære å ta hensyn
-Kjenne glede over å gå på turer

JOBBROTASJON
Uke 10 og 11: Frøydis og Grete på
Grønn avd – Ruth på lilla avd
Ekne barnehage, lilla avdeling
Marianne Kjeldsen Dahlen, ped.leder

Uke 12 og 13: Brit på grønn avd. –
Turid på lilla avd.

………………………………………….(navn)
DAG /DATO

MANDAG 30.MARS

TIRSDAG 31.MARS

KOMMER
KOMMER IKKE

SETT KRYSS – MÅ LEVERES BARNEHAGEN SELV OM IKKE BARNET KOMMER!!

SVARFRIST FREDAG 13.MARS 2015

………………………………………………………(underskrift)

ONSDAG 1.APRIL –
fram til kl.12.00

