
 

Og der var våren i gang!  

Endelig mars, og mye gøy i vente. 

 

Februar gikk til Karneval, en heftig runde 

med omgangssyke, Samenes 

nasjonaldag, Fastelavn, 

formingsaktiviteter, bursdagsfeiringer, 

og flere fine turer.  

17.02 markerte vi Karneval i barnehagen, 

og dagen ble feiret med Samba-tog, 

egenlagte kostymer, ballonger og pølser. 

Det var meldt skikkelig uvær denne 

fredagen, og over halvparten av 

barnegruppa ble hentet før Pinjataen ble 

slått tom, men vi klarte likevel å få hull 

på den, vi som var igjen!  

 

Mars startet med et skikkelig vår-vær, og vi har sett oss nødt til å nyte sola 

mens vi kan – vi har derfor vært ute store deler av dagen, hver eneste dag 

i uke 9, og fikk til og med kommet oss på hele tre turer. Først til den 

internasjonale skolen, så en svipptur på let etter Babblarna i skogen, og på 

torsdag tok vi med oss pølser og stormkjøkken og hadde skikkelig påske-

stemning på gresset. 

Det vil bli mer av slike turer fremover, og vi gleder oss til mildværet 

melder sin ankomst, og til vinterdressene byttes til vårdress. 

 

 

Nå har vi så vidt startet på tema om Babblarna, og vi ser at dette faller i 

GOD smak hos barna, både de eldste og yngste. Vi har begynt å lese flere 

av bøkene, og vil jobbe videre med dette og kroppen som tema. 

Prosjektplanen for mars finner dere på barnehagens nettside. Her står 

blant annet hvilke fokusord vi har for den kommende tiden, og hvilke 

sanger og viktige datoer som kommer fremover.  

 

Mot slutten av måneden vil vi så klart legge fokus på påsken, og lage både 

påskekyllinger og påskeegg – påskeharen kommer også på visitt i løpet av 

måneden, og vi inviterer også foreldre og søsken til påskefrokost. Mer 

informasjon om dette vil dere få når det nærmer seg, men noter dere 

likevel datoene nedenfor:  

29.03 – Påskefrokost 

30.03 – Påskeharefest  

04.04 – Gul fest (for de som ikke har påskeferie) 

Det vil også bli levert ut ferielapp for påsken. Vi har åpent 03.04 og 04.04, 

og halv dag onsdag 05.04 – da stenger barnehagen kl. 12:00, og vi holder 

stengt til og med 11.04 grunnet PLANLEGGINGSDAG. 

 

Nyt våren og alt den bringer. Vi har startet nedtelling til de dagene Bee og 

Sofia kommer tilbake, og gleder oss til alt vi har i vente.  

Vårklemmer fra oss på Tommeliten! 
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