Fødselsdager:
➢ Randi 59 år 7. april. ☺ Feires fredag 6. april.
Nytt barn i gruppa: tirsdag 10. april har Sivert sin første dag hos oss. Sivert er Astrids
lillebror. ☺ Vi ønsker han velkommen, og gleder oss til å bli kjent med han. ☺
Tema:
➢ Vår og endringer i naturen.
➢ Vi bygger humlekasse. Elisabeth var på humlekurs 1. juni i fjor, og vi tar nå i bruk
denne kunnskapen. Elisabeth blir vår nøkkelperson i dette arbeidet. Materiell til å
bygge humlekasse ble utdelt på kurset. Vi har også en flott plakat med oversikt over
hvor mange forskjellige humler som finnes. De eldste barna (skolestarterne) blir mest
deltakende i selve byggingen. Vi lærere om humler, og om betydningen av å ta vare på
de, og også om hvilke planter humlene liker. Når vinteren slipper taket, og det blir tid
for å plante, velger vi blomster/planter som humlene liker. Beklageligvis har vi mistet
det flotte selje-treet vårt, det måtte gi tapt i veiprosjektet ny E6.  Gå gjerne inn på
http://www.lahumlasuse.no, for mer informasjon om humler.
➢ Kokkegruppe hver tirsdag, med unntak av uka etter påske, da bytter vi dag til fredag.
➢ Onsdag 18. april arrangeres” Vårens vakreste eventyr” i Nidarosdomen, to
barnehagegudstjenester for trondheimsbarnehagene, og vi deltar kl 12.00.
➢ «Barnehage-Rusken 2018». 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 23. april til 1. 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. Arbeidet knyttes opp mot vårt Grønt-Flaggarbeid.
➢ Vi avslutter vårt ”flagg-prosjekt” knyttet til cruise-skip-besøk i Trondheim 17. mai.
Turer:
➢ “Vårens vakreste eventyr” i Nidarosdomen onsdag 18. april kl 12.00. Vi drar fra
barnehagen litt før kl 10, og er tilbake ca. 14.30. Matpakke og drikke.
➢ Turdag på fredager, med unntak av uka etter påske, da er turdagen på torsdag, og uke
16, da er turdagen på onsdag.
➢ «Rusken – aksjon» fredag 27. april.
Foreldresamtaler:
➢ Etter påske blir det mulighet for foreldresamtale for de som ønsker det. Se oppslag på
foreldretavla i garderoben, - og skriv dere på.
Betaling for kalendere: til dere som har kjøpt kalendere og ikke betalt, kan beløpet på 200,kr betales barnehagens konto. Merk betalingen med ”betaling kalender”.
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Egne leker med i barnehagen: Vi opplever nå (i ukene før påske) at egne leker med i
barnehagen øker. Mange barn har hyllene fulle av leker. Vi ønsker ingen forbud mot å ta med
egne leker, men oppfordrer sterkt til å begrense dette. Egne leker, selv om de deles med andre,
har en privat eier, og dette kan tilføre leken aspekter vi i barnehagen ønsker å unngå. I
barnehagen bør alt av leker være felles, og ikke ha en spesifikk eier. Med bakgrunn i dette
hadde vi før påske ”et barnemøte”. Dette kom vi, sammen med barna fram til:
➢ Vi trenger ikke ta med leker hver dag.
➢ Vi trenger ikke ta med så mange leker, en er nok.
➢ Ikke ta med leker som inneholder små deler, vi må huske på at noen kan putte ting i
munnen.
➢ Aldri ta med leker som inneholder batterier.
➢ Ta med leker hjem hver dag.
➢ Egne leker brukes kun deler av dagen, rundt kl 10.00 legges de i hyllene.
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 snart få en velfortjent
hvile. ☺
➢ 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
03.04.2018
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