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I mars har vi hatt fokus på farger og påskeaktiviteter. Vi har vært på mange turer og været har jo blitt 

varmere og lave sko har noen av dere funnet fram allerede. Fargene vi jobbet med i mars var: rød, blå og 

gul. Dette er primærfarger og ved å blande disse sammen to og to, kan man skape hele fargekartet vi har 

rundt oss i hverdagen. Det kalles MAGI        

Vi håper påskepynten vi har jobbet med i siste del av mars har falt i smak hos dere alle. Veldig flott å se 

hvor gøy de synes det er å skape ting.  

De to siste ukene i mars har vi hatt foreldresamtaler, og vi er nesten i mål med alle, nå når vi starter opp i 

april. Veldig flott når alle har lyst å ha samtale med en av oss pedagogene. Vi setter stor pris på den gode 

kommunikasjonen vi føler vi har med alle dere foreldre. Vi vil også takke for det flotte påske-egget og 

blomstene vi fikk nå til påske. Det satt vi veldig stor pris på.        

I APRIL vil vi ha fokus på VÅREN og tallene/mengden 1-3.  På turene og i barnehagen vil vi lete etter 

insekter, og småkryp samt se etter sommerfugler og alt nytt liv som har dukker fram nå når det begynner å 

spire og gro. I barnehagen sitter allerede gråspurvene i takrennen og synger og passer på at ingen kommer 

og forstyrrer rugingen som foregår under taksteinene. På turene og i barnehagen har vi brukt en veldig fin 

app som heter: «WhatBird» Hvis dere vil prøve den sammen med barnet ditt så får dere fram de 

forskjellige fuglene og lydene de lager. Ved å spille lydene kommer fuglene nærmere og er veldig 

nysgjerrige på om det er en ny rival som prøver deg.  

 

NOAH BLIR 2 ÅR 20. APRIL 

 

 

Vi minner om:  
• Sola begynner å bli sterkere så det er fint om dere begynner å smøre barna med solkrem, før dere 

kommer i barnehagen. 

• Husk å sjekk hjemmesiden til Karuss barnehage og spesielt avdeling Rompetroll. Vi har skjønt at en 

del ikke er så ofte inne på siden vår, men her finner dere mye informasjon om det vi jobber med. 

Både turer og temaer, foreldresamarbeid og informasjon til dere foreldre. Du finner hjemmesiden 

her: minbarnehage.no Spør oss om det er noe dere lurer på. NB: Alle bildene blir slettet i slutten av 

juni. Om det er bilder dere vil lagre så husk å gjøre det når dere er inne og ser på siden.  

• Foreldrerepresentanten for SU fra Rompetroll er, Tine, mor til Abel. Nytt møte i SU er 2. juni. 

• Rompetroll har mobilnr. 954 50 024 

Anne Sol, Hilde, Manal, Valeska, Shareefa, Anduena og Sondre       

http://www3.minbarnehage.no/minbarnehage/karussbhg/pilot.nsf/readDirIcons?Openagent&editorid=ingress&path=Diverse2&heading=Godt%20og%20blandet

