
 

MÅNEDSBREV MARS 2021 
                                                                                       SALAMANDER  

FEBRUAR: Så heldige vi har vært med denne februar måneden       Vel har den vært kald, men tenk på all 

snøen og  alle de fine aketurene vi har hatt. I forhold til temaet vinter har vi fått utnyttet det mer enn vi 

kunne hatt håp om. Vi har også hatt om eventyr, og alle har blitt godt kjent med mange eventyr.Allikevel  

er det eventyret om skinnvotten som de fleste har fått et forhold til. Linn har og hatt studenter som har 

gjennomført lederdager og ulike aktiviteter med barna.  

 
MARS: Temaet for mars er vår og påske. Vi vil ha fokus på nytt liv nå som vi venter på sol og varme. Vi    
håper på å kunne gå litt lengre turer igjen og å komme oss innover i vågsbygdskauen. I tilegg vil vi ha 
formingsaktiviteter og lage noe fint til påske.  

         
         BESKJEDER OG INFORMASJON: 

• På grunn av omstendighetene rundt covid-19 vil det dessverre ikke bli noe påskefrokost med  

med barn og familie i år.  

• Barnehagen er stengt fra onsdag 31.03 fra kl 12 til og med tirsdag 6 april som er planleggingsdag. 

• Kristin får studenter i uke 14, og de skal være på Salamander i 4 uker. Det er 1 klasse studentene 

Anna og Karianne som var her i høst. 

• Det vil bli foreldresamtaler i løpet av april. De som skal starte på skolen vil først få tilbud om 

samtale da det skal sendes et skjema til skolen innen 1 mai.    

• Det vil fortsatt være slik at barna må ha med seg mat til 2 måltider.  

• Husk å vaske hender med en gang dere kommer i barnehagen. Hold avstand i garderoben og  

husk å se etter om det er for mange i garderoben. Bruk gjerne munnbind.  

• Sett navn på matboks, drikkeflaske, tøy og annet av verdi.  

• Ta med votter, dress og regtøy hjem for jevnlig vask da det blir vått og kommer lukt i det.  

Barna må også ha nok skift inne på badet ,vi ønsker 2 sett. Et sett består av truse, sokker,  

bukse og genser. I tilegg må barna ha 2 par votter, lue og fleece eller ull i hylla si, dette spesielt  

på grunn av at det er så mye regn barna fryser lett. Det ene votteparet bør være regnvotter.  

• Dersom barna blir syke eller hoster/ snørrer mye ber vi dere om å holde de hjemme til  

tilstanden er bedre og mindre smittsom. 

 

BURSDAGER: 
 

• Nora 5 år fredag 12 mars  
 

 

VI PÅ SALAMANDER ØNSKER ALLE EN FIN MARS       
 


