Månedsplan MARS 2018
UKE/DAG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG
1.

9

7
Ha med dag.
Ta med en bok

8
Blåklubb tur

14

15
Grønnklubb tur

16
Fellessamling
Skøyter for de som har

21

22
kl 11.00: Påskesamling
med Krstian Sandmark
og Linda Gudbrandsen.
Påskelunsj for barna

23
Skøyter for de som har

13

28
Barnehagen åpen fra
07.00-12.00

29
skjærtorsdag
Barnehagen er stengt

30
Langfredag
Barnehagen er stengt

Månedens rim: i år er påsken veldig fin
Månedens sang: en lite kylling

Viktig å huske:
Hvis portene er vanskelig å lukke – SÅ BRUK KJETTINGEN

10

11

12

5
Gul klubb
Christina 6 år (H)
Skøyter for de som
har

6
Rødklubb

12
Rødklubb tur til
Vitensenteret.

13
Gul klubb

FREDAG
2
Vilde Sofie 5 år (H)

19
Gul klubb
Skøyter for de som
har
26

Barnehagedagen: kom
innom for en
hentekaffe! Kl 15-16
20
Rødklubb

27

9
Skøyter for de som har

HEI ALLE SAMMEN
Skilek: 23 glade, flinke og ivrige barn har deltatt på skileken. På grunn av all snøen, så hadde ikke kommunen kjørt opp
løyper på BratsvEejordet. Men vi har hatt morsomme dager her i barnehagen. Øvd oss på å holde balansen, gå fiskebein, akt
i gangveien og hatt flere ulike hinderløyper rundt barnehagen. Vi avsluttet med utdeling av diplom og medalje. Det ligger
mange bilder på hjemmesiden dere kan se på.
Og mens det var skilek for de blå og rød, var gulklubben på brumlemann og grønnklubben på Hottentott. Vi har hatt fokus
på lek og vennskap. Det er fint å kunne møte barn som er i samme alder på denne måten. Vi ser flere vennskap på tvers av
avdelingene.
Karneval: For en fin dag. Mange flotte barn og voksne! Lucas, Christina og Jenny dramatiserte “De tre vennene som skulle
på karneval“, før vi danset.
Gulklubben var på Brumlemann. Vi hadde en liten samling hvor vi sang tre sanger, og danset. Til slutt danset vi limbo!
Til mat fikk vi pølser, saft og rosiner! Det var veldig godt.
I mars skal vi gå på skøyter (også spontane turer til skøytebanen), gå på tur, ha samling om påskebudskapet, ha foreldrekaffe
som markerer barnehagedagen, ha formingsaktiviteter, ha påskelunsj for barna og ha påskeferie!
Mye gøy å se frem til!
Fra rammeplanen 2017/10: «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal
motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet».
Fakta Barnehagedagen:
Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der
lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i
mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge.

