
Juni, 
Regnbuen 2022 

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 

Hysj vi må være stille nå 

Ingen må skremme de mange tusen små 

Og når det kommer en bille forbi 

Da skal du vinke med hånden 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  

        

 

              Viktige datoer:        

         

Torsdag 9.juni: Sommerfest i barnehagen.  

Endelig skal vi ha sommerfest igjen, det er 

lenge siden sist. Se tavla i gangen og mail for 

mer info. 

Rødløvere: sett av datoen mandag 20.juni. Den 

ettermiddagen blir det avslutingsfest for dere.  

Innbydelse kommer      

Torsdag 30.juni er siste dag før sommerferie.                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bibelsamlingene framover skal vi fortelle, synge og 

dramatisere om den lamme mannen som ble firt ned gjennom 

taket. Tema: å være en god venn. 

 

Mai er passert og det ble en flott feiring av 

nasjonaldagen, med tog og pølser og is. På forhånd fikk 

vi laga flott 17.mai pynt. 

Vi har fått satt poteter som vi håper vi kan ta opp til 

høsten. Så fikk vi plantet litt blomster som barna har fått 

med seg hjem. 

I juni vil vi være mye ute og satser på strålende vær. 

Vi har en utfordring/konkurranse gående. Under måltid i 

grillhytta får hvert bord som klarer å sitte rolig og snakke 

med de som sitter ved eget bord, et klister. Når vi har 40 

klister har vi lovet en premie. Vi har ikke bestemt 

premien enda, men barna har ønske om en «ha-med-

leke-dag»….. 

                           

                         

 

Vi jobber alltid med det sosiale, i lek og samspill. Vi har 

delt inn barna i nye lekegrupper. Disse gruppene er på 

kryss av alder, og vi har delt inn med tanke på at alle skal 

ha noen som de får god lek sammen med. Disse 

gruppene har vi onsdager og fredager.  Allerede nå ser vi 

nye vennskap, de oppdager hverandre litt på ny. Og 

noen oppdager andre enn de de er oftest med.  

 

 

 

Husk å smør med solkrem de dagene det er 

behov for det, så smører vi midt på dagen. Har 

du glemt, får du en ny sjanse, nede i gangen 

står det ei tube solkrem.  

 

Vi vil med dette få takke dere for et fantastisk år her på Regnbuen 

sammen med skattene deres. Takk for lånet! Vi har hatt mye moro 

sammen, funnet på mange gøye aktiviteter, vi har trøstet og funnet 

plaster når det trengs. Vi har øvd oss på å mange forskjellige ting og 

jammen har vi blitt bedre!  

Vi ønsker Rødkløverene lykke til på skolen og ønsker dem alt godt!  

Så vil vi ønske alle en riktig god sommer! Vi ses igjen i 

august!  

 


