
MÅNEDSBREV FOR MARS 2023 

Da har vi kommet til årets første vårmåned og har hatt nydelige solskinnsdager. 

Februar har vært en flott måned med mange forskjellige aktiviteter.  

 

Tilbakeblikk av februar: Knyttet til vårt tema skinnvotten har vi hatt ulike 

aktiviteter og fine samlingsstunder. I februar feiret vi også samenes nasjonaldag 

og feiret fastelavn med boller.  Vi hadde også fargefest og hadde 

fargeeksperiment, og det var ikke et vellykket eksperiment. Men barna var 

veldige nysgjerrige og ville prøve og prøve. Og vi syntes at det var en god 

prosess og tenker å prøve en gang til i mars måned.  

Mars: Siden vi har hatt litt om farger i februar, tenker vi å ha 

FARGE som et nytt tema for mars. Vi kommer til å ha fokus på 

farge Grønn, Rød, Gul og Blå. Vi skal bruke fantasien til å se 

rundt oss i hverdagen og fokusere på hvilke farger det er i alt 

vi ser. Vi skal som sagt prøve et fargeeksperiment igjen i mars. 

Vi skal også ha aktiviteter i samling med farger: sortering, 

gjenkjenne fargene, sammenligne med barneklærne og blande farger for å se 

hva det endrer seg til osv.  

I år er påsken i begynnelsen av april, derfor kommer vi til å ha påske som tema i 

slutten av mars. Det vil bli påskeverksted, påskesamling på avdelingen og så 

kommer vi til å lage litt påskepynt innimellom.  

 

BURSDAG I MARS 

MARTIN 3 ÅR! 

HIPP HIPP HURRA 

 

 



MÅNEDSBREV FOR MARS 2023 

 

Annen info:  

• Barnehagedagen 14.mars. Tema for dagen er betydning av flere ansatte i 

barnehagen. Slagordet er «Liten og stor».  

• Påskekaffe 30.mars fra 15:00 – 16:00  

• Vi deler ut ferielapper for påskeferien 13.mars , med innlevering 17.mars.  

• Foreldresamtale: I uke 12 og 13 vil jeg ha samtale med dere foreldre som 

har barn som skal på storavdeling til høst. Jeg vil henge opp en liste der 

dere kan melde dere på. Jeg setter opp da av 30 min til hver samtale.  

 

Vennlig hilsen oss på Kløver 

Ta kontakt dersom du lurer på noe! 

ram.thawg.lian@stavanger.kommune.no  
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