Mars brev for Regnbuen
Håndvask
Viktige datoer:




Mandag 18.03 –
Rødkløvergruppa skal til
Haugabakka. Avreise fra
barnehagen kl. 08.30 så
alle rødkløverene må være
i barnehagen senest 08.15
denne dagen.
Torsdag 28.03 Skolebesøk for de barna
som begynner på Bore
skole til høsten. Barna dette
gjelder må være i
barnehagen innen kl. 08.15.

Dere har gjort en strålende
innsats på håndvasken,
store og små. Det er veldig
bra! Vi er inne i en tid med
mye forkjølelse. Vi vil
minne om at det er
allmenntilstanden som er
den viktigste målestokken
for om barnet er klar for å
komme i barnehagen. Tenk
over om barnet er klar for
det barnehagedagen
inneholder av aktiviteter,
samspill og forventninger.
Hvis barnet ikke får nok
kvile kan de gå å hangle i
lang tid.

Hipp hipp hurra!
06.03 – Max 6 år!
09.03 – Miriam 6 år!
09.03 – Cecilie fyller år!
25.03 – Unni fyller år!
26.03 – Jenny T 4 år!
29.03 – Andreas 5 år!
29.03 – Sebastian 5 år!
Vi gratulerer så mye med
dagen!!!

Hei!
Februar har vært en måned hvor vi har pratet mye om grisen som har vært
månedens tema. Vi har lært litt om hva de liker å spise, hva hanngrisen
heter og hunngrisen heter. Hvor mange grisunger purka pleier å få, hva vi
kan lage av grisen osv. Vi har hatt eventyret om de tre små griser hvor de
har blitt lest for og dramatisert gjennom figurer og mennesker. Det har vært
en kjekt tema å jobbe med!
Vi feiret samenes nasjonaldag med fellessamling her oppe på regnbuen. Vi
lærte litt om hvordan samene har det. Hørte på joik og smakte på reinsdyrs
pølse. Vi fikk se bilder av samene og forskjellige dukker som hadde
samedrakt på seg. En super kjekk samling!

Tema:

Dette har og vært måneden for karneval! Vi har laget klovner som vi pyntet
avdelingen med og den store dagen for selve karnevalet var en stor fest
dag! De voksne var utkledd som de tre små griser og ulven, og dramatiserte
dette for barna i samlingen. Alle barna fikk komme frem og vise seg i
samlingen. Så mange flotte utkledde barn! Vi hadde bind foran øynene og
skulle sette halen på grisen og katta i sekken som hadde en kjekk
overraskelse inni magen! For en dag!

Månedens tema er maskiner. Her
skal vi prate om de forskjellige
maskinene som finnes på en gård.
Hvilke utstyr bonden bruker for å
starte opp våronna. Alt fra plog til
såmaskin.

Så har vi akkurat startet opp med temaet om geita. Her lærer vi mer om
geita og hva vi kan få av geita. Hva som er typisk for geita og hører om
fortellingen om geitekillingen som kunne telle til ti.

Vi vil og følge med på fuglelivet
som skjer nå til våren.
Så nærmer det seg påsketid hvor
vi vil ha påskesamlinger der vi tar
for oss hva som skjedde i påsken.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aldersinndelte
grupper.

Rødkløver kor
(partallsuker).

Løvetann (3
åringene),
Blåklokker (4
åringene) og
Rødkløvere (5
åringene).

Avdelingsmøter på
huset.

Turdag for ½
gruppa (Tur gruppe
2).

Fjosdag
½ gruppe i fjoset og
½ gruppe inne

Samling
Kristensamling
annen hver uke.

Oddetallsuker har
Regnbuen
avdelingsmøte fra
12:30-14:00. Da
passer faste
voksne fra andre
avdelinger på våre
barn. Her
planlegger vi,
evaluerer og
diskuterer fag.
Kristensamling
annen hver uke.

Aldersinndelte grupper:
Løvetann: Thea, Sem,
Renea, Nikolai, Mathias,
Mari, Malvin, Live, Leon,
Jenny, Jenni (2015)
Blåklokke: Sebastian,
Mathea V, Mathea HG,
Lillian, Andreas (2014)
Rødkløver: Viktoria,
Thomas, Regine, Oskar,
Miriam, Max, Joar, Alice
(2013).

Turgrupper:
1: Leon, Mathias, Thea, Regine,
Victoria, Malvin, Live, Oskar,
Thomas, Renea og Mari.
2: Sebastian, Andreas, Jenny T,
Jenni US, Mathea HG, Alice,
Miriam, Lillian, Max, Joar, Sem og
Nicolai, Mathea V.

Vi går mye bort
turområdet vårt,
berget, som byr på
motoriske
utfordringer og
spennende ting og
utforske i naturen.
Alt fra det fuglerike
Vasshusvannet til å
studere planter og
innsekter. Vi har og
gapahuk som vi
benytter oss av,
hvor vi kan brenne
bål og mye annet
kjekt!

Fjos:
Her er vi inne og
steller og mater
dyra. Vi passer på
at de har det godt
og vi synes det er
kjempe gøy å kose
med dem!

Månedens sang - Bonde
Eg e bonde, eg kjøre traktor
Eg he caps der stenne John Deere på
Den he eg på meg inne og ude
ja, den ska eg ha på meg heilt te eg stube
høy - høy - høy
Eg he gode greia på saue og eg e alre
bitten redde studa
eg kan fortella deg i det vida og det breia
om alt det goda graset eg he sleie og høy
høy - høy - høy
Det er sjelden at meg og kåno tege fri, det
er alltid någe me kan henga fingrane i
Og sko det vær en dag det er litt lide å gjør,
så slær me av maskinane
og så melke me for hånd!
Ja, eg e bonde, eg e fydde oppi løo
Heila livet he eg slede for føo
Min fyste kamerat, du det va et lide låm
eg kan huska eg stod der og såg på når
det kom ud
ud - ud - ud
Eg er bonde, eg forhauste
og eg he caps der stenne John Deere på
Den he eg på meg inne og ude
ja, den ska eg ha på meg heilt te eg stube!
Låtskrivere: øystein holmen / tønes

Turdag for ½
gruppa (Tur gruppe
1).

Foreldresamtaler
Foreldresamtaler vil
starte opp i slutten på
mars – begynnelsen på
april.
Det vil bli hengt opp lister
på tavlen med tider for
samtaler, når det
nærmer seg.
Vell møtt!

