
Månedsbrev – Mars 
 Bikuben 

 

Hei! Tiden flyr og vi har allerede kommet oss gjennom februar måned. Dette har vært en 

innholdsrik måned med masse lek, turer, formingsaktivitet, bukkene bruse, fastelavn og fargefest! 

I februar har vi: 

- Fortsatt å jobbe med temaet bukkene bruse gjennom formingsaktiviteter, lek og lesing.  

- Daglige samlinger hvor vi har lest bukkene bruse bøkene, spilt bukkene bruse med 

konkreter, sunget sanger.  

- Samenes nasjonaldag – Solveig hadde fellessamling med bikuben og honningbarna hvor 

barna fikk lære litt mer om samene. 

- Fastelavn – barna var med på å bake boller og lage fastelavn pynt.  

- Fargefest – For en gøy dag! Dagen startet med å gjøre oss klare til bukkene bruse 

forestilling. Nå kan alle på bikuben dette eventyret ut og inn, så her trengtes det lite 

øving til for at det skulle sitte. Alle barna fikk muligheten til å være med på forestillingen, 

og dem som ville være med kunne velge hvilken karakter de ville være. Alle fikk masker 

og kostyme på, og vi brukte bordet som bro. Under broa satt Ronja med mikrofon og var 

forteller, mens Theodor satt med Ronja og var trollet. Det var kjempemorro, og barna 

koste seg veldig! Resten av dagen gikk til dans, sang, ansiktsmaling og lek. Fargerik 

pasta med pølser og deilig fruktspyd med bær og frukt sto på menyen. Vi koste oss 

gløgg alle mann       

I mars skal vi: 

- Starte med temaet påske. Vi skal gjøre oss kjent med påsken gjennom sanger, eventyr 

og ulike formingsaktiviteter.  

- Se etter vårtegn og undre oss over hva som skjer nå som våren kommer snikende. 

- Barnehagedagen er 14. Mars med temaet «liten og stor». 

Annet:  

• Solveig er fremdeles i praksis og forventes å være tilbake igjen mandag 20. Mars. 

- Veronica er vikar for Solveig de aller fleste av disse dagene       

• Neste planleggingsdag er tirsdag 11. April 

• Påskekaffe torsdag 30. Mars kl. 15:00-16:00 hvor det vil bli servert rundstykker 

med pålegg, samt kaffe, te og juice. 

 

Bursdager i Mars: 

 

• 13. Mars – Erla blir 3 år!  

• 27. Mars – Ronja blir 27 år! 

 

Hilsen alle oss på bikuben!       


