Fødselsdager:
➢ Amund 3 år fredag 2. april, feires i barnehagen etter påske, avtales med
foreldre. ☺☺☺
➢ Markus 4 år mandag 5. april, feires i barnehagen etter påske, avtales med
foreldre. ☺☺☺☺
➢ Randi 62 år onsdag 7. april. ☺☺☺☺☺☺+☺☺
➢ Vi tar en trippelfeiring onsdag etter påske, med fokus på ungene da! ☺
Til sammen er vi 69 år! ☺
Tema:
➢ Som tema i årsplanen står ”livsmestring og helse”. Vi fortsetter arbeidet
med vennskap, mobbing og følelser og legger fokus på ”hva er en venn?”
➢ Grønt flagg, tema vår: vi opplever hvilke endringer naturen byr på.
➢ «Barnehage-Rusken 2019». Vi deltar i årets ryddeaksjon i regi av
miljøenheten i Trondheim kommune, og bidrar til et renere nærmiljø og
miljøbevisste barn. ☺ Aksjonen pågår i perioden 12. april til 22. mai.
Barnehager som deltar må plukke søppel i nærområdet 2 ganger i løpet av
denne perioden. Alle, både barn og voksne, bruker selvfølgelig hansker når
vi plukker søppel. Vårt område er turveien og turområdet vårt på Løvåsen.
Vi plukker ikke langs trafikkert vei. Arbeidet knyttes opp mot vårt GrøntFlagg-arbeid.
➢ Kokkegruppe stort sett på tirsdager som vanlig, med unntak i uka etter
påske, må ha en planleggings – og handledag først. Meny for måneden
settes opp etter påske, men vil selv legge inn mange stemmer for Marias
lammekjøttboller! ☺
➢ Førskolegruppe på onsdager.
Turer:
➢ Turdag stort sett på torsdager.
➢ «Rusken – aksjon» torsdag 29. april.
Foreldresamtaler:
➢ Tar kontakt med hver familie rett over påske, for å lage avtaler
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Foreldremøte i førskolegruppa:
➢ Mandag 26. april kl 19.00. Tema: overgangen barnehage – skole,
russ 17. mai og avslutningstur. Mener dette lar seg gjøre
smittevernmessig, da gruppa kun består av to barn.
Forut-aksjon:
➢ Ny dato: tirsdag 27. april. Info kommer.
Kartlegging av barnas ferier sommeren 2021:
➢ Sommerstengt i uke 28, 29 og 30. Gi beskjed om evt ferier ut over disse
ukene, så snart dere har de klare. Gjør det enklere for oss å planlegge
ulike aktiviteter som f. eks fotografering. ☺
Litt info:
➢ Det er nå tid for regnklær og støvler/cherrox, og en sjekk av disse. Sjekk
at strikken på regnbuksa er hel, og rekker under støvlene. Sjekk at
regnklærne er store nok, - obs! barna kan ha vokst! ☺ Er støvlene passe og
hele? I en overgangsperiode, mens det ennå er snø, er cherrox å
foretrekke framfor støvler – som fort kan bli kalde. I regn og søle er det
kun regnvotter som duger, - og vinterdressen kan få en velfortjent hvile.
☺ og dere, sjekk lua. Den tykke, varme vinterlua som var god å ha i 10
minus, må få en pause nå.
➢ Våte klær MÅ tas med hjem for å tørke. Regnvotter må vrenges for å
tørk. Så setter vi pris på at de vrenges tilbake, så de er klare til bruk.

Randi
26.03.2021
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