Månedsbrev for Dagros, april 2019
Måneden som gikk:
I mars har vi lært litt om småfuglene på
Jæren. Vasshusvannet er viktig for fugler
både som hekke-, trekk-, og
overvintringsområde. Her er det sett mange
fuglearter. Vi har vært en tur borte i
fugletårnet og tittet litt. Ellers har barna fått
hørt litt fuglelyder, sett bilder av ulike
fugler. Vi har snakket om hvor de ulike
bygger reir og hva de liker å spise. Og vi har
danset fugledansen, dette var kjekt 

Onsdag 10. april er Blåklokkene og
Rødkløverne invitert til Friskolen på
påskefortelling. Det vil komme et eget
informasjons skriv om dette.
Vi vil minne om viktigheten av å sjekke at
barnet har nok tøy i skapet/kassen. Dere
må også passe på at barnet har tørre klær
til neste dag. På regnfulle dager er det ikke
så lett å få tørket alle klærne i bhg. TAKK!

Nå er endelig våren kommet og påsken er rett rundt
hjørnet. I april vil vi bruke mye av tiden på å snakke
om både våren og påskeevangeliet.
Vi skal ha påskevandring for alle avdelingene torsdag
11. april. Barna må ha kommet til kl. 09:15. Deler av
dette skal rødkløverne få være med på å dramatisere.
På onsdag 3/4 starter vi opp med påskesamling. Da
kommer vi til å finne et påske egg for hver dag. Inni
egget kommer det til å ligge et lite hint om hva
samlingen skal handle om. Dette kan være f.eks. være
noe som symboliserer palmesøndag. Et kors når vi
skal snakke om når Jesus døde på korset. Vi skal også
synge ulike påskesanger.
Når vi er ute skal vi se om vi finner litt vårtegn,
knopper på trærne, gresset blir grønt og vokser,
blomstene begynner å dukke opp og mye mer. Vi skal
synge vårsanger og snakke om de ulike maskinene
som vi trenger på gården når det er vår. Vi vil også
lytte om vi klarer å gjenkjenne noen fuglelyder som vi
lærte litt om i mars.

Onsdag 24. april skal vi ha «gul fest». De som har klær med noe
gult på kan ha dette på seg. (Det er ikke meningen at dere skal
kjøpe gule klær!) Dette blir en form for avslutning på påsken.

Månedens sang:
«Vi vil opphøye deg Gud,
for du er verdig lov og pris. X2
Hosianna, velsignet være du (klapp, klapp),
velsignet være du er som er vår redning x2»

Onsdag 17/4 –
Bhg stenger kl 12
Torsdag 18/4 –
Bhg er stengt
(skjærtorsdag)
Fredag 19/4 –
Bhg er stengt
(langfredag)
Mandag 22/4 –
Bhg er stengt
(2. påskedag)
Onsdag 1/5 –
Bhg er stengt
(Off. høytidsdag)

Bursdager i april:
Bjarne 4 år 01.04
Siri 6 år 15.04
Dennis 4 år 26.04
Line 4 år 28.04
Elisabeth 4 år 30.04

Da er vi ferdige med de fleste foreldre samtalene.
Tusen takk for god drøs og tilbakemeldinger. Ta
gjerne kontakt underveis dersom det skulle være
noe dere ønsker å snakke om.
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