Ekstra turdag:
➢ Fredag 29. mars. Tur til biblioteket. Boka ”Lille Larven Aldrimett” fyller
50 år i år. Dette markeres med larvebursdag, larvemat og lesestund på
Heimdal bibliotek. Vi går fra barnehagen kl 10.00. Matpakke og drikke.
Fødselsdager:
➢ Randi 29+13+7+11 år 7. april. ☺ Feires tirsdag 9. april.
Tema:
➢ I uke 14 og 15 blir temaet påske, og formingsaktiviteter knyttet til påske.
➢ Påskefrokost. Tirsdag 2. april inviterer vi foreldre og søsken, gjerne også
besteforeldre til påskefrokost. Frokostbordet står dekket i tidsrommet
08.00 – ca. 09.30. Ordner med parkeringstillatelse. Fikk dette svaret fra
Trondheim parkering en halvtime før FORUT-kafeen: Vi
tillater parkering i Kvenilsvein v/ Barnehagen i dag fra kl. 1500. Vær
oppmerksom på at det må være fremkommelig for brann og utryknings
kjøretøy i gaten. Det må heller ikke parkers på fortau og veikryss. Da
regner jeg med at tillatelse blir gitt denne gangen også, men kanskje ikke i
så god tid at jeg får varslet dere. Så bare parker i Kvenildveien, men
unngå fortau da. ☺ Må vel heller deles ut premie til den som finner
fortauet i Kvenildveien. ☺
➢ Tirsdag 9. april får vi besøk av kateket Kristin fra Heimdal kirke. Hun
leder samlingsstunden denne dagen
➢ Etter påske: vår og endringer i naturen.
➢ Kokkegruppe hver tirsdag, med unntak av uka etter påske, da bytter vi dag
til fredag, og første uka i mai, da til torsdag.
➢ Tirsdag 30. april arrangeres” Vårens vakreste eventyr” i Nidarosdomen, to
barnehagegudstjenester for trondheimsbarnehagene, og vi deltar kl 12.00.
➢ «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 24. april til 29. mai.
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
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plukker ikke langs trafikkert vei. Arbeidet knyttes opp mot vårt GrøntFlagg-arbeid.
Turer:
➢ “Vårens vakreste eventyr” i Nidarosdomen tirsdag 30. april kl 12.00. Vi
drar fra barnehagen rundt kl 10, og er tilbake ca. 14.30. Matpakke og
drikke.
➢ Turdager og gym som vanlig.
➢ Førskolegruppe på torsdager. Vi har også startet opp med egen samling
for 1 – og 2-åringene, og 4 – 5-åringene
➢ «Rusken – aksjon» fredag 3. mai.
Foreldresamtaler:
➢ Etter påske blir det mulighet for foreldresamtale for de som ønsker det.
Se oppslag på foreldretavla i garderoben, - og skriv dere på.
Foreldremøte i førskolegruppa:
➢ Mandag 29. april kl 19.00. Tema: overgangen barnehage – skole,
russ 17. mai og avslutningstur.
Betaling for kalendere:
➢ Til dere som har kjøpt kalender, kan beløpet på 266,-kr betales
barnehagens konto. Merk betalingen med ”betaling kalender”.
Forut-aksjon:
➢ Aksjonen innbragte litt i underkant av 1500,-kr. Takk til alle som bidro.
Pengene er overført FORUT.
Svømming for 4 – 5 – 6-åringene?
TS&LK (Trondheim Svømme & Livredningsklub) tilbyr gratis svømmekurs for
barnehager. Aldersgruppe 4 – 6 år. Dette har de gjort noen år, og nå når vi
daglig er 4 voksne, ser vi muligheten til å delta på dette. Kurset er et
intensivkurs, dvs. 5 x 30min undervisning fra mandag til fredag. Kurset vil foregå
i bølgebassenget i Pirbadet. TS&LK stiller med instruktører som er utdannet
gjennom Norges svømmeforbund. Hver gruppe kan være 5-12 barn i alderen 4-6
år. Kurset inneholder vanntilvenning, dykking og flyting. Kurset går hver uke ut
skoleåret, og det er fortsatt en del ledig kapasitet, ihvertfall når det går mot
sommer. Ser at det må bli etter 17. mai engang. Så vil vi også gjerne benytte en
hel uke, uten helligdager, slik at ungene får maks utbytte.
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Men før vi evt melder på, MÅ vi ha klarsignal fra dere foreldre. Godkjenningen
må være skriftlig, gjerne i form av svar på denne e-posten, - og så snart som
mulig.
Gjelder altså for barn født i 2013 – 14 og 15. Totalt 11 barn. Vi drar to voksne
fra barnehagen, med direktebuss Sandmoen – Pirbadet. Vårt ansvar for barna
går fram til bassengkanten, da overtar de profesjonelle instruktørene. Men vi vil
selvfølgelig være tilstede.
Også kjekt å vite om noen planlegger ferie i løpet av uke 21 – 25...
Kartlegging av barnas ferier sommeren 2019:
➢ 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 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.
➢ Så savner Magnus en vott av merket Hestra, sjekk om den kan ha blitt
med noen hjem. Den har vært borte i noen uker.
Til kokkegruppa tirsdag denne uka var vi så heldig å få besøk av Maria, Brages
mamma. Sammen med en gruppe barn lagde hun lammekjøttboller i tomatsaus.
Superflinke kokker, både sjefskokken og de gode hjelperne. ☺ Det var virkelig
god mat! Så stor takk til deg Maria!
Randi
28.03.2019
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