
Mai, Regnbuen 2022 

Månedens sang                 

          

Jeg roper høyt hurra       

Det gjør jeg nå fordi, det landet som vi har,   

er så godt å leve i         

La flagget vaie fritt, i rødt og hvitt og blått 

Med korset der i midten er det kjempeflott 

  

   

 

        

 

              Viktige datoer:                

Mandag 16.mai: Vi feirer «mini 17.mai». Vi går 

i tog, spiser pølser og is og forteller hvorfor vi 

feirer 17,mai. 

23.mai (ny dato obs obs): Rødkløverne som skal 

til Bore skole har besøksdag der, sammen med 

dere foreldre. 

Torsdag 26. mai: Fri, Kristi himmelfartsdag. 

Fredag 27.mai: Planleggingsdag, barnehagen er 

stengt.    

Rødløvere: sett av datoen mandag 20.juni. Den 

ettermiddagen blir det avslutingsfest for dere.  

Innbydelse kommer                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bibelsamlingene framover skal vi fortelle, synge og 

dramatisere om Simon Peters store fiskefangst. 

 

 

April ble en flott måned, der vi fikk dramatisert påskens 

budskap. Høydepunkt verdt å nevne er påskevandring, 

påskekos sammen med dere foreldre i Berget og 

gardsbesøk på Hole gard. Og så har vi hatt mye fint vær. Vi 

syns det er herlig når barna begynner å få frisk farge i 

kinna. 

                             

MAI står for døren og vi har som alltid mange, kjekke 

planer. Vi vil plante litt og vi skal lage mye fin 17.mai pynt. 

Vi arrangerer «mini 17.mai» for barna mandag 16.mai. Da 

går vi i tog, synger og har korpsmusikk. Vi spiser pølser og 

is og skal ha 17.mai leker.  

                         

 

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.  

 

Rødkløvere: 

I Klepp kommune sin plan for overgang mellom barnehage og 

skole, heter det at om våren skal vi gjennomføre en samtale 

mellom foresatte, barnehage og skole; trekantsamtale. Vi 

kommer tilbake med tidspunkt når vi får disse. Samtalene vil 

bli gjennomført i mai/juni. 

 


