
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttig info: 

Fredag 26. Mars er det påskevandring. Da vandrer vi 

sammen som avdeling bort til berget. Vi går 

gjennom påskebudskapet underveis på turen. 

Onsdag 31.03 stenger barnehagen klokken 12:00! 

Følgende dager er barnehagen stengt:  

1. april – Skjærtorsdag 

2. April - Langfredag  

5.     April – 2. påskedag 

6.      April – Planleggingsdag 
(Gi oss gjerne beskjed om ditt barn skal ha fri i 
forbindelse med påsken). 

 Vi sees igjen 7. April  

 

Marsbrev 2021 

Mars: 

Våren står for tur, og vi har allerede sett det første småkrypet 

ute, dette skaper stort engasjement og vi hører gjerne se! Vi 

undrer oss sammen med barna over alt det som skjer i naturen.  

Ukene før påske, skal vi i samling ha fokus på påsken og 

påskens budskap. Og gjennom bruk av konkreter, bøker, 

dramatisering og sang skal vi formidle dette tilpasset barnets 

alder. Dette er sanger vi synger i mars: 

«Deg være ære» 

«Det begynner her i toppen» 

«På Golgata stod det et kors» 

«Thomas sang» 

«Gud er ikke død nei» 

«Vi vil opphøye deg Gud» 

Vi håper også at «påskeharen» har lagt ut et egg til oss i berget! 

Vi ser han kanskje ikke, men skaper engasjement rundt spor han 

har lagt frem til oss!  

Vi ser at barna trives med formingsaktiviteter, og skal lage 

påskepynt som vi kan dekorere avdelingen med, som dere senere 

kan dekorere med hjemme  

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dere alle en  

Måneden som har gått…… 

Vi har virkelig hatt en fantastisk februar 

måned, med mye snø som har skapt fine 

aketurer både alene og sammen, og et aldri 

så lite VM.  

Karneval var en stor suksess for barna på 

Noas ark, i samling hadde vi besøk av 

tøyse Trine som hadde både prompepute og 

tryllet opp en kanin fra flosshatten. Karius 

og Baktus kom også innom da vi spiste 

godteri, barna fulgte nøye med når de 

dramatiserte stykket for oss.  

Vi har også fått Noas butikk, dette er blitt 

et populært rom, vi deler da opp barna i 

mindre grupper. Dette er en super mulighet 

til både turtaking, deling og samarbeid. 

 


