
                       Månedsbrev Mars Froskane 
 

 

 

 

Vi nærmer oss våren! Vi gleder oss til å bytte ut vinterdressen og støvlene med jakke 

og joggesko! Vi merker at dagene blir lengre og lysere for hver uke som går, og vi 

kan snart ha lengre dager med utelek. Vi avslutter nå matematikk og eksperimenter 

som tema. Barna har virkelig kost seg med alle de eksperimentene vi har stelt i 

stand, alt fra vulkaner til små bomber. I matematikkens verden ser vi at barna viser 

interesse for tall, former, størrelser, plassering og brettspill, dette er med på å skape 

samtale og er god språktrening for barna, noe som vi ønsket med dette som tema. 

Ellers i februar har vi hatt karneval, markert samenes nasjonaldag og hatt en del 

aketurer.  

 

I mars er temaet påske og vår, det kommer til å bli en del fokus på nytt liv. Vi kommer 

til å synge påskesanger og lese ulik barnelitteratur knyttet til temaet. Det vil naturlig 

nok bli en del formingsaktiviteter som er relevant i forhold til temaet påske nå i mars. 

Vi håper også at påskeharen viser seg en av dagene før påskeferien. Skoleklubben 

skal i løpet av mars delta på «kroppen er min» samlinger, dette vil være 4 samlinger 

Cay og Sondre skal ha. Dere vil få mer info angående dette. 

 

BURSDAGER 

- Samanda  24. mars – 5 år 

- Jax            29. Mars – 4 år 

Ellers:  

 

- Påskefrokosten i år blir dessverre avlyst. Det er usikkert om det blir 

påskevandring i Vågsbygd kirke, men vi skal holde dere oppdatert.  

- Det er planleggingsdag Tirsdag 6 April. Barnehagen stengt 

- I løpet av kort tid vil dere få utlevert påskelapper, husk å levere dem innen 

fristen. Det er så kjedelig når vi må mase ☹! 

- Vi oppfordrer alle til å lese referat fra SU møte som Helle har sendt til dere på 

mail 

- Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe eller har innspill til tema. 

 

                             Telefon Froskane 93427413 

        

                                                                          

                                                                          God Påske 
                                                                                    

                                                                                     

                            

Vi ønsker alle en god Mars måned. 

Hilsen alle oss på Froskane. 
 

        
    
      
      

    
    

      
      
    


