
      MÅNEDSBREV FEBRUAR 2023 

Oppsummering av januar 2023 

Denne måneden var mye sykdom og vi valgte bare de enkleste aktiviteter. Vi har 

jobbet med tema: vinter og snakket mye om Skinnvotten. Vi har hatt fine 

samlinger og ute lek. Nonen ganger spiste vi frukt ute og lekte ute helt til 

stengetiden. Det kommer lysere dager og vi gleder oss til å gå på turer igjen. I 

januar har vi vært i gymhallen og besøkte vårt hemmelig tre flere ganger. I det 

tre bor reven. Barn liker å besøke reven i hans revehiet. Noen ganger har vi med 

oss et nytt dyr som skal bo sammen med reven. Vi snakker mye om godt 

vennskap, å dele ting og være snille med hverandre. Vi har begynt å forberede 

barn til stor avdeling. De største barna våre trener med: å kle på seg, smøre 

skive, vente på turen og hjelpe hverandre. Vi ser at de er så stolte av seg selv 

når de får det til. Vi har kjempegod barnegruppe med flinke barn som leker fint 

sammen og er glad i hverandre       

Februar 2023 

Denne måneden skal vi jobbe med det samme tema som i januar: VINTER. VI skal 

også fortsette med Skinnvotten. Det som blir nytt denne måneden er: 

FARGEFESTEN 24.02.2023 for barn. På fargefesten skal vi kle på oss mange 

farger og vi skal lage mat med farger. De som vil og har et gammelt t-Short 

så kan ta det med i barnehagen. Barn kan male på det og pynte til 

fargefesten.  

Den 06.02.23 skal vi markere Samenes dag med en samling. 20.februar skal vi ha 

Fastelavn. Vi skal servere boller. 

UKE 8 og 9 blir det foreldresamtaler. Meld dere på. Liste henger i 

garderoben. 

                                                   

 SAMENES DAG 06.02.23           FASTELAVN  20.02.23       FARGEFEST 24.02.23      

Vi gleder oss til februar og til så mange spennende aktiviteter.  

 

    MVH. ALLE PÅ HONNINGABARNA 


