
MÅNEDSBREV FOR DAGROS, JUNI  

GOD SOMMER! 

 

 

 

 

 

 

 

Måneden som gikk: 

Utebarnehagen i mai var en suksess. Vi 

ønsket å ta med oss noe av det positive vi 

fikk erfare etter nedstengingen i fjor. Nemlig 

gode, innholdsrike dager ute. 

Når barna får være på tur blomstrer 

utforskerevnen. Barna får lov til å være 

barn; holde en makk, løpe det raskeste de 

klarer, klatre og utfordre seg selv i ulendt 

terreng, de får juble og brøle, søle og more 

seg! Det er sånn en herlig stemning med 

mat rundt bålet og fuglekvitter i trærne!  

For å skape glede og forventning til hver dag 

ute så har vi voksne alltid planlagt en kjekk 

aktivitet. Etter frokost og lek samler vi dem 

og snakker om tema, leser bøker eller 

dramatiserer noe gøy for de før vi 

presenterer dagens aktivitet. 

Så langt har vi sådd blomster og grønnsaker, 

barna har fått lage mye spennende som bl.a 

steintroll og 17.mai pynt i ulike varianter. Vi 

har hatt mange ulike fellesleker. Og om vi 

har funnet edderkopper? Gigantiske!  

Barnehagens 17.mai-markering hadde 

Dagros i berget. Det var en festfylt dag. Med 

korpsmusikk i høytalerne og området badet 

i norske flagg og pynt var det ikke vanskelig 

å kjenne på kjærlighet til fedrelandet. Vi 

lekte 17.mai leker, gikk i tog og sang av full 

hals og koste oss med is fra «isbilen». 

 

 

 

Vår kjære Hilde Opdahl 

har jobbet i Vasshus 

Gardsbarnehage i 14 år 

og er klar for nye 

eventyr. Vi takker for all 

kjærlighet, kompetanse 

og godt samarbeid! 

Lykke til som lærer og 

velkommen igjen! 

Viktige datoer i juni 

1.juni 

Skolebesøk/kleppeloen 

15 juni 

Rødkløver avslutningsfest  

Siste dag før ferien er 

onsdag 30.juni 

Kardemommebyfesten 

Alle som ønsket fikk kle seg ut og melde seg på 

talentiade til den store byfesten! Her fikk vi se både 

triksing, dans, sang og trylling! Og etter lunsj var det 

ordentlig snadder å få servert nybakte boller fra 

bakeren! 

Denne måneden: 

Rødkløverene skal på skolebesøk og tur i kleppeloen 

tirsdag 1.juni. Dette tror vi vil bli en kjekk og minnerik 

dag for dem. Dere har fått eget infoskriv om dette. Det 

skal være avslutningsfest for rødkløverene i den 15. 

juni. Det vil komme egen innbydelse til barna med 

utfyllende informasjon. 

Det ble mange rørende øyeblikk da vi endelig fikk være 

sammen med alle fra Regnbuen. For en gjensynsglede! 

Det var så fint å se hvordan de tok kontakt med 

hverandre og vipps så var det som om ingen tid var 

gått.  

I juni vil vi nyte den siste måneden av barnehageåret 

med gulla deres. Vi ser så mye fint i løpet av dagen her. 

Venner som ler og leker, deler, trøster, hevder seg selv 

og står opp for andre. Vi får utallige klemmer og gode 

ord og vi føler oss heldige som har denne jobben.  

Vi syns vi har hatt ett utrolig fint år på Dagros, til tross 

for restriksjonene  grunnet covid -19. 

Tusen takk for alt godt samarbeid i året som har gått. 

Nyt sommeren sammen og lykke til til våre kjære 

skolebarn til høsten.  

Stor sommerklem fra Gerd Kristin, Ingunn, Anna, 

Halldis, Hilde og Lena 


