
MÅNEDSBREV FOR APRIL OG MAI 2016 

Det er tid for månedsbrev igjen, denne gang både for april og mai. 

4. april hadde vi bade/vannleik dag på Askeladden. På badet hadde vi vannleik, og 

ute i den ytterste gangen hadde vi et basseng. I garderoben var det pyntet med 

blomster på veggene, og barna kunne «sole» seg der. Til lunsj spiste vi deilig 

pizza, og til dessert spiste vi is  

 

 

Vi har feira bursdagene til Elise B K 3år, Anton 3 år og Elise R B 2 år. 

   
  

I april begynte Jardar i barnehagen hos oss. Vi ønsker han velkommen  

 

De eldste på Askeladden – de som fyller 3 år i år, har begynt med prosjektet 

«Dyrene i Afrika». De har allerede hørt på sangen flere ganger, og dansa etter 

den. I tillegg henger tekst og bilder på veggen i garderoben. På avdelinga henger 

malerier av krokodiller. Prosjektet vil foregå fram mot sommeren. 

 

1 og 2 åringene vil fortsette med sang, bevegelse, rim og regler. I tillegg vil vi gå 

på oppdagelsesturer utenfor gjerdet og se etter små dyr, blomster, kvister ol. 

Vi vil lytte etter fugler og andre lyder i naturen. I tillegg vil vi utforske og leke 

med naturmaterialer. 

 

Uteleik er en viktig del av barnehagehverdagen, så husk KLÆR ETTER VÆR – OG 

MERIKING AV KLÆR. 

 

 

 

 

 



Viktige datoer å merke seg: 

Onsdag 4. mai –  vi besøker gården der Julie bor. Der har de sauer, høner, 

kaniner, katter og hunder. 

Torsdag 5. mai - Kristi Himmelfartsdag – barnehagen er da stengt! 

Fredag 6. mai - Planleggingsdag – barnehagen er stengt! 

Mandag 16. mai –  2. pinsedag – barnehagen er stengt! 

Tirsdag 17. mai –  Norges Nasjonaldag – barnehagen er stengt! 

Torsdag 9. juni - Fotografering i barnehagen – kl. 10.00. 

 

I mai måned vil vi starte opp med foreldresamtaler. Denne gangen vil dette være  

frivillig. Det vil bli hengt opp ei liste i garderoben. Kryss av for om dere ønsker,  

eller ikke ønsker samtale. Samtalene vil i hovedsak foregå i barnehagens  

åpningstider. 

 

NB! Husk å skrive dere opp på dugnadslista  som henger på døra. 

…… og sist, MEN ikke minst…. vi venter på  BILDER TIL HUSENE TIL BARNA…… 

 

 Vi har nettside: www.eggedalbarnehage.no  

 

Hilsen oss på Askeladden  

 

 

 

 

 

http://www.eggedalbarnehage.no/

