
MÅNEDSBREV FOR MARS 2016 

 

I februar har vi vært mye ute. Som regel har vi gått ut på morran, 

slik at de som sover lengst også har fått vært ute. Noen ganger har 

en gruppe barn gått ut, mens de andre har leika inne. Å leike i små 

grupper uten å bli forstyrret, gir god leikekompetanse. Vi har leika i 

huset, leika med dyra, kjørt buss, leika med småhusa, hørt på musikk, 

syngi og dansa   

På det lille kjøkkenet vårt er det også mye leik – late som leik. Det 

lages mat og kokes mye kaffe som vi får servert. Kjøkkenet brukes 

også til tegning, klipping og liming. 

 

2-åringene har jobbet med «Lille Larve Aldri Mett». Resultatene 

ligger/henger i vinduet i garderoben. Prosjektet blir avsluttet med 

«Lille Larve – fest» torsdag 17. mars. Mer info. kommer.        

Ute har vi aka, leika med spann og spader, kjørt traktorer  

og leika på klatrestativet. Det er mange utfordringer og hinder som 

skal øves på ute nå. Pga. mye klær, er det ekstra utfordrende å 

klatre osv. Vi oppmuntrer til å klare selv; reise seg opp, klatre opp 

snøhauger og å komme seg inn i tunnelen på klatrestativet. De voksne 

er til stede og hjelper til med et lite «dytt» eller ei hånd å holde i.  

Vi har også hatt karneval denne måneden. Bilder har hengt på veggen. 

 



Denne måneden vil det bli påskeforberedelser. Vi vil synge, lage litt 

påskepynt og ha påskefrokost. 

 

Viktige datoer å merke seg:  

 

Mandag 7. mars 2 – åringene på tur til Linda F – har fått egen 

lapp.  

Torsdag 10. mars Vinteraktivitetsdag – lapp henger på døra. 

Tirsdag 15. mars Påskelunsj - vi koser oss med litt ekstra god 

mat til lunsj. 

Mandag 4. april «Sydentur»; nærmere info. kommer. 

Torsdag 21. april Foreldremøte i barnehagen. 

 

Bursdager: 

Fredag 1. april  Vi feirer Anton og Elise B K 3 år, og Elise R B 2 

år. 

 

HUSK KLÆR ETTER VÆR – OG LEGG FRAM KLÆR SOM SKAL  

BRUKES UTE - I HYLLENE! 

 

Hilsen oss på Askeladden  

 

 Vi har nettside: www.eggedalbarnehage.no   

 

 


