Månedsbrev for Dagros, mars 2019
Måneden som gikk:
Etter vi hadde hatt om sauen i januar så
hadde vi herlig komlemiddag med
lammekjøtt. I februar har vi hatt om kua og
barna har fått være med å lage milkshake, is
og pannekaker med melk, og vi har forstått
at flere av barna har hatt lyst å lage både
det ene og det andre hjemme også. Det som
likevel har fenget barna mest denne
måneden er utvilsomt revebesøket hos
hønene! Det er livet på gården, det. Og vi
har lokket og hatt ute felle og alt, men reven
har nok rasket videre til en ny plass.

Karnevalet ble en stor suksess. Barna
elsket å kle seg ut og de var fulle av
forventning. I samling ble alle
karakterene sunget om og de fikk stå
på scenen. Tryllekunstneren tryllet
både fram ting og bort ting, noe ble
flyvende og det hele var svært
magisk! Etterpå fikk de smake
heksebrygg, leke kims lek og andre
leker og så fikk de fiske godteri og se
på «kino». Så var det pølsefest og gele
og alle var svært fornøyd! I mars skal
vi høre om hva som skjer på gården
når det våres. Vi vil også lære litt om
småfuglene på Jæren. Vasshusvannet
er viktig for fugler både som hekke-,
trekk-, og overvintringsområde. Her er
det sett mange fuglearter så vi tar en
tur til fugletårnet og titter litt.

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.

Det blir skolebesøk for de barna som skal begynne på Bore skole, torsdag
28.03. Denne dagen skal barna få omvisning på skolen.

Månedens sang:
Hysj, kan du høre gresset gro
Hysj, kan du høre en meitemark som lo
Hysj, kan du høre en maur gå forbi.
Da skal du være helt stille og si:
Hei, alle insekter, alle små dyr. Dere som kryper og kravler
og kryr. Jeg er et menneske og jeg er snill, vær i min hage så
lenge du vil.

Bursdager i mars:
Ivar 5 år 19.03
Dina Aurora 5 år 23.03
Mathilde 6 år 23.03

Vel møtt til foreldresamtale i mars/april skiftet.
Tider for samtalene vil komme på tavlen.
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