
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer i April 

6. - 10. april er det påskestengt! 

Tirsdag 11. April: Planleggingsdag, barnehagen 

er da stengt. 

 

Takk for det gode samarbeidet! Kjekt å ha 

foreldresamtaler med dere alle. Riktig god påske! 

 

 

 

Administrasjon/kontor mob: 907 00 153 

Mail: post@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no  

Måneden som gikk 

Vi har kost oss masse i Mars måned, vi hadde en 

veldig kjekk forestilling for dere foreldre og for alle 

barna i barnehagen. Barna var imponerte stort og 

var kjempe flinke. Vi har øvd i flere uker og det var 

veldig kjekt å få vise frem det ferdige resultatet til 

dere. 

 I uke 12 og 13 har vi snakket mye om påske. Vi har 

hatt om påskebudskapet og pratet mye om hva som 

skjedde i påsken. Vi har dramatisert sammen med 

barna, vi har sett film som Jarle Waldemar har laget 

om påskebudskapet, vi har sunget påskesanger og 

mye annet kjekt. Vi har til og med hatt besøk av 

påskeharen! Barna har fått laget påskepynt som de 

har fått med seg hjem. Torsdag 28.3 hadde vi 

påskevandring med hele barnehagen. Dette er noe 

som små og store syns er veldig kjekt og stas.  

  Hva skjer denne måneden? 

     Denne måneden vil vi fortsette med livet på 

gården, kanskje vi er så heldig og får med oss at 

det kommer nye lam. Vi vil se etter vårtegn, prate 

om fugler, hva bonden gjør når det er vår. Hva skjer 

egentlig når vi sår frø? Hva trenger et frø for å 

vokse? Dette er ting vi vil snakke om i 

samlingsstund. Vi gleder oss til å ta fatt på temaet 

og nyte våren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanger vi synger 

Blomster små 

Alle fugler små de er 

Hvem har skapt alle blomstene 

Nå er våren kommet 

Solvakker morgen 

Lille måltrost 

Det er vårdag i skogen 

 

 

 

 

 

 

Fint om alle tar en sjekk i 

garderoben og sjekker at alle 

barna har de klærne de 

trenger. Nå kan det være lurt 

med en vårdress samtidig 

som vi vet at April kan være 

lunefull. Pass og på at det er 

nok skifteklær! 
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