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Februar 
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Februar 2022 
MAN. TIR. ONS. TOR. FRE. 

 1 Sameuke!  

Smågrupper 

2 Møtedag 3 Vettetur: 

Jernaldergården 

4  

Samefolktetsdag. 

7 Språkgrup-

per 

8 Konsert 

Bjergsted 

9 Møtedag 10 Vettetur: 

Arkeologisk museum 

11 Smågrupper 

Vi forbereder oss til karneval 

14  

Karnevaluke 

15 Ayaan 3år! 

Tur til oljemuse-

um 

16 Møtedag 17 Vettedag 18 Julian 4år! 

Karneval! 

21 Lorenz 4 år! 

Turdag 

22 Smågrup-

per 

23 Møtedag 24  Vettedag 25 Fastelaven 

28 Turdag     
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Februar 2021 

Vi startet februar med å bli bedre kjent med samene. Hvem er samene? Hvor holder de til? Hvilket språk 

snakker de? Vi snakker om joik, hvilken betydning det har og hva det brukes til. Det var samefolketsdag 

6. februar og da måtte det feires! Vi hadde samling om samene, samisk eventyr og vi danset til joik.  
 

 

 

 

 

 

15. februar skal vi til oljemuseumet for å se deres nye utstilling «oljens øyenvitner»! Interessen for dino-

saurer er stor på Regnbuen, dette blir spennende! Mer informasjon kommer. Dinosaurene kommer! | Norsk 

Oljemuseum  
 

 

18. februar er det karnevals tid og da vil alle feire! Vi feirer med show, leker, disko og god mat!  

Kostyme er valgfritt, vi lager noe stilig å ha på og maler oss med ansiktsmaling!  

 

 

27. februar er det fastelaven  

Vi baker boller og kjenner på deigen. Vi er med i hele prosessen; Hva trenger man når man lager boller 

og hvordan lager man egentlig boller? Vi bruker sansene til å kjenne, lukte og smake på deig og tilbehør. 

Vi opplever mestring når vi lager bollene og deltakelse av matlaging godt for språkutvikling. Hvordan kan 

vi beskrive deigen? Hva må vi bruke av redskaper til å lage disse bollene?  

https://www.norskolje.museum.no/dinosaurene-kommer/?gclid=EAIaIQobChMI9MaO5evq9QIVE5ayCh2DdwLsEAAYASAAEgJLR_D_BwE
https://www.norskolje.museum.no/dinosaurene-kommer/?gclid=EAIaIQobChMI9MaO5evq9QIVE5ayCh2DdwLsEAAYASAAEgJLR_D_BwE
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizhNnExJPgAhWG2ywKHXyVDxYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fno.wikipedia.org%2Fwiki%2FSamer&psig=AOvVaw2CVoxOcsSZkae7N4X1BPjb&ust=1548869998490446
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsmoLcxJPgAhWCkiwKHUNeC1gQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsamer.blogg.no%2F&psig=AOvVaw2CVoxOcsSZkae7N4X1BPjb&ust=1548869998490446
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Til informasjon! 

Siste dagen til Dô var mandag 31. januar. Dagen ble en stor feiring av Dô og vietnamesisk nyttår! Dô, vi savner deg alle-

rede og kos deg i pensjonisttilværelsen.  

 

Vi er så glade og heldige for at Cevahir skal være vikar hos oss i et par måneder framover. Etter en stund nede på Natur 

er hun endelig tilbake. Cevahir kjenner alle barna og rutinene på Regnbuen, hun er kreativ og er en god trygghetsperson 

for barna. Hun er hos oss fram til stillingen til Dô blir satt. Hjertelig velkommen tilbake på Regnbuen!  

 

8. februar skal vi på konsert i Kuppelhallen på Bjergsted! Alle må være i barnehagen innen kl. 9.00, klar til tur! Vi 

går ut porten 09.15, da må alle barna være ferdig påkledd, spist frokost og gått på do.  

 

Vetteinfo: 10. februar skal vi til Arkeologisk museum, alle vetter må være klar til tur barnehagen innen senest kl.9.30.  

Vettene skal i de neste månedene lære om både førstehjelp, trafikkregler, masse om kropp og de vil også få litt lekser 

med seg hjem som dere kan gjøre sammen. Vi skal gå masse tur i bydelen for å lære og orientere oss på skoleveiene 

og vi har fortsatt til gode å besøke  noen vetter.  

 

Vinterferie i uke 9, 27.februar—3. Mars. Gi beskjed om dere skal ha vinterferie eller ei når dere vet det! :-) 

 

Sjekk klær i skapet og ytterklær hver fredag! Ytterklærne blir stive av sorpa ute og de lukter vondt etter en uke i regn 

og lek i sølepytter. Lurt og sjekke hansker og luer slik at alt er tipptopp til en ny uke i barnehagen.  

 


