
Månedsbrev mars 
 

Mars måned er endelig her, og vi har allerede sett tegn til våren. I slutten av 

februar har vi hatt noen nydelige dager, hvor vi har kost oss ute både før og etter 

lunsj. Noen av dere nyter vinterferien akkurat nå, og vi gleder oss til å se dere igjen 

neste uke. Vi andre har derfor en ganske rolig start på den nye måneden. 

Karnevalsuken ble en veldig fin uke, som vi avsluttet med en flott fest. Felles for 

hele huset ble det holdt en samlingsstund, hvor vi fikk danset og vist frem alle de 

flotte kostymene       Etter samlingen ble det Disco etterfulgt av piñata med rosiner 

og pølser til Lunsj. Det så ut til at alle hadde en veldig trivelig dag. 

 

Tema: 

Tema for januar – mars, blir «Byen vår». Vi kommer til å konsentrere oss om 

Transportmidler/kjøretøy i første omgang. Barnehagens beliggenhet gjør at vi får med oss 

mange spennende kjøretøy både på veien og i lufta, hver eneste dag. Forhåpentligvis får vi 

tatt oss en tur med bussen, og også se på togene i sentrum.  

 

Smak av påske: Påskefrokost. Vi ønsker å invitere alle foreldre/foresatte til frokost hos oss 

torsdag 30.03. Det blir en enkel servering fra kl:07.30-09.00. Mer info vil komme senere. 

 

Annet: 

• I slutten av måneden skal de eldste på tur til Stavanger Kunstmuseum og se 

utstillingen Rebelske former. Denne dagen må de være i barnehagen 08.30! Vi tar 

buss inn og drar sammen med noen av de eldste på Blå avd. Du kan lese mer om 

utstillingen her: Shahrzad Malekian - Stavanger Kunstmuseum 

• Det er fint om alle kan ta en gjennomgang av barnas klær. Det ligger veldig mye i 

garderoben nå, noe som gjør det litt uoversiktlig -og det meste av dette blir ikke 

brukt. Det er ønskelig at det skal ligge to hele sett med skift tilgjengelig. Mer enn 

dette er ikke nødvendig. Om du er usikker, spør gjerne om hjelp!  

• Vi fortsetter med de delte turdagene våre. Alle født i 2020 går tur på torsdager, og 

alle født i 2021 går på fredager. Fint om alle er på plass litt før kl.09.30 disse dagene, 

om man ikke kommer helt ferdig kledd. Vi ønsker å gå ut av porten nøyaktig 09.30, 

slik at vi kan få mest mulig ut av turen før vi må tilbake for å spise og sove.  

• Gruppene på tvers av avdelingene som vi gjennomfører på tirsdager har gått veldig 

bra. Dette er definitivt noe som har kommet for å bli.  

 

https://stavangerkunstmuseum.no/events/nona-shahrzad-malekian


Viktige datoer: 

• 30.03.2023    Påskefrokost  

• 31.03.2023    Stavanger Kunstmuseum 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Rød avdeling v/Charlotte 

 
 
 
 
 
 
 


