
 

Maibrev 

Noas Ark 

Viktig informasjon 

09. mai: Foreldrekaffe med grilling i berget, kl. 15:00 – 16:00. 

Dere har fått eget infoskriv om dette       

16. mai  har vi «mini 17. mai» feiring i barnehagen, sammen med 

de andre avdelingene. 

På tirsdager er barnehagens møtedag, vi har avdelingsmøte 

annenhver tirsdag på Noas Ark. Under møtet er barna sammen med 

kjente voksne fra de andre avdelingene       

Barnehagen er stengt: 

17.mai 

26. mai (Kristi himmelfartsdag) 

27 mai (planleggingsdag) 

 

 

Påsketiden ble en fin tid i barnehagen, med både fint vær 

og fokus på høytiden. Vi sang påskesanger, hørte 

påskeevangeliet, og hadde flere kjekke formingsaktiviteter.  

 

 

 

 

Denne måneden øver vi på: 

- Å vente på tur 

- Å dele med hverandre 

- Å lytte når andre snakker 

- Å si «hei» og «bli med» til 

hverandre 

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  

Nå er vi klare for å marsjere inn i nasjonaldagens måned, med 

både fint vær og spennende vårtegn å oppdage. Vi har allerede 
sett flere vårtegn, som løvetann, og knopper på trærne. Vi har 

også lett etter meitemark og andre småkryp ute, og snakket om at 

bonden sprer hevd på jordene.  

Det blir spennende å følge med på om det kommer noen spirer 

fra så-prosjektene våre (gulrot og noen paprika), og å snakke mer 

om alt som skjer ute i nærområdet nå på våren.  

Vi gleder oss også til 17.mai og vil forberede oss til dette med å 

synge sanger, se på flagget og prate om tradisjoner tilknyttet 

nasjonaldagen. Det kommer til å bli tog, is og konkurranser i 

forkant av den store dagen.  

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. 09:30. 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. 

Vi kommer til å tilbringe store deler av dagen ute fremover, 

det er derfor viktig at barna er kledd etter været og ferdig 

smurt med solkrem. 

 


