Fødselsdager:
➢ Randi 58 år 7. april. ☺
Tema:
➢ Påske og formingsaktiviteter knyttet til temaet..
➢ Påskefrokost. Tirsdag 4. april inviterer vi foreldre og søsken, gjerne også besteforeldre
til påskefrokost. Frokostbordet står dekket i tidsrommet 08.00 – ca. 09.00. Parkering
godkjent av Trondheim Parkering.
➢ Vår og endringer i naturen.
➢ Trafikkopplæring og Tarkus følger oss gjennom alle årets måneder, og tema for april
er bilbelte.
➢ Kokkegruppe hver tirsdag, med unntak av uka etter påske, da bytter vi dag til onsdag.
➢ «Barnehage-Rusken 2017». 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 18. april til 3. juni. Barnehager som deltar må plukke
søppel i nærområdet 2 ganger i løpet av denne perioden. Alle deltakende barnehager er
med i trekningen av fine premier. 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.
Turer:
➢ Påskevandring i Heimdal kirke torsdag 6. april. Vi går fra barnehagen ca 11.30.
Matpakke og drikke.
➢ Gym annenhver fredag etter påske.
➢ «Rusken – aksjon» fredag 28. april.
Foreldremøte:
➢ Ny dato for det utsatte foreldremøtet blir tirsdag 25. april, kl 19.00. Tema som
opprinnelig. Gi beskjed om du/dere kommer ved å svare på denne eposten, send SMS
til 92 29 58 49 eller si i fra i barnehagen, - innen fredag 21. april.
Foreldresamtaler:
➢ Etter påske blir det mulighet for foreldresamtale for de som ønsker det. Se oppslag på
foreldretavla i garderoben, - og skriv dere på.
Komiteer:
➢ En liten påminnelse til «Turkomiteen», kanskje tid for å arrangere en tur? Fint at turen
ikke kommer for tett på Sommerfesten. Oversikt over «medlemmer» i «Turkomite» og
«Sommerfestkomite» finner dere på tavla i garderoben.
Litt info:
➢ Det er tid for regnklær og støvler, 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
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vokst! ☺ Er støvlene passe og hele? I regn og søle er det kun regnvotter som duger.
Vinterdressen kan tas med hjem til påske.
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.
Turpenger: ta en titt på tavla, for å se hvordan du/dere ligger an.
Molly/Robin savner et rødt/rosa rørospledd, kan noen ha fått det med seg hjem?
Leker/lysreflekser/lykter/smykker mm med knappecellebatterier. Til tider ser vi at
barn har med seg leker eller diverse utstyr, som f.eks. lysstaver, smykker, reflekser
eller små lommelykter med knappecellebatterier. Dette ønsker vi ikke å ha i
barnehagen. Det er ikke sikkert alle er klar over det, men disse små batteriene er svært
farlige dersom barn får de i seg. De er jo små, og derfor lette og svelge. Vi ber derfor
om at leker og utstyr som inneholder slike batterier ikke tas med i barnehagen. Vær
også påpasselig hjemme. Følg linkene under for mer info:
https://helsenorge.no/Giftinformasjon/Produkter-og-kjemikalier/batterier
https://nhi.no/familie/barn/flere-alvorlige-skader-forarsaket-av-batteri/
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