
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanger  

Vasshus sitt heiarop 

Vasshus Gardsbarnehage, hei hei hei, 

ingen barnehage er som deg! Hurra! 

 

Vi roper høyt hurra 

Vi roper høyt hurra, det gjør vi 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 kjempe flott! 

 

Hysj kan du høre? 

Hysj kan du høre gresset gro? 

Hysj kan du høre en meitemark som lo? 

Hysj kan du høre en maur gå forbi? 

Da kan vi 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 

 

FAGOMRÅDE: Nærmiljø og samfunn 

Tema: Vår/vårtegn og 17 mai  

Eventyr: Den lille larven aldrimett  

Nå vil vi utforske nærmiljøet rundt barnehagen 

enda mer. Spennende å løfte på steiner og se på 

hva som kryper nedi jorda. Vi følger utviklingen 

til larven aldrimett- fra egg, til larve, puppe og 

sommerfugl.  

Barna er ivrige i alle så-prosjektene våre. De har 

alle vært med på å så og vi passer på å vanne 

flittig. Dukker det opp noe gulerøtter og jordbær 

utover våren tro?  

17. mai nærmer seg. Vi vil synge 17mai sanger, 

studere flagget vårt og utforske tradisjoner 

knyttet til 17.mai.  Det blir også tog, is og 

konkurranser i forkant av den store dagen.  

«Mini 17. mai» for barna vil foregå 

avdelingsvis, mandag 16.mai. Mer info 

kommer på tavla. 

 

 

 

 

 

 

Fellestur Smørblomstene 

Smørblomstene (de eldste) på Drømmehagen og 

Noas ark satser på fellestur framover fra mai av. 

Dette blir på onsdagene og vi går fra barnehagen kl 

930. Det er kjekt å se at barna søker hverandre 

mer på tvers i utetiden og det er fin forberedelse til 

høsten da de sammen skal over på stor avdeling    

 

Mai brev for Drømmehagen Viktig informasjon 

Vi ferier Samuel og Johanna som blir 2 år denne 

måneden. Gratulerer! 

 

Foreldrekaffe med grilling i Berget 9.mai kl 

1500- 1600. Dere har fått eget infoskriv om 

dette   

 

Barnehagen er stengt 
17. mai 

26 mai (Kristi Himmelfartsdag) 

27 mai (planleggingsdag)  

 


