MARS – VILLVETTENE
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1.
Førskolegruppe
Kl 09.00

2.
Even 4 år

3.

4.
Frilek

5.
Frilek

8.
Førskolegruppe
Kl 09.00

9.
Prosjekt

10.
Majd 3 år

11.
Prosjekt

12.
Pysjamasfest

15.
Førskolegruppe
Kl 09.00

16.
Påskeforming

17.
Bakeboller

18.
Påskeforming

19.
Påskeforming

22.
Bendik 4 år

23.
Påskeforming

24.

Påskeforming

25.
Påskeforming

26.
Heksefest

Nye barn

Prosjekt

Turdag

Pysjamasfest

Vikarer i barnehagen

Vi vil ønske velkommen til Elena
og Majd som bytter avdeling i
mars.

Gjennom dette prosjektet skal vi
bli kjent med Nordås slik det var
før i tiden. Ved hjelp av historier,
undring og opplevelser i
nærmiljøet skal barna få være
med på en reise tilbake i tid til
tidlig 1800 tallet. Til nå i
prosjektet har vil blitt kjent med
en jente som heter «Oldetå».

På turdagen har barnehagen
med kakao og vann og så har
barna med seg matboksene sine.
Et tips er å ha litt frukt eller
grønnsaker i tillegg til skiver.
Barna synes det er stas å bære
sin egen sekk på turdagen.

Fredag 12. er dagen barna kan
komme til barnehagen i nattøyet.
Festen ble ikke noe av i februar så
vi prøver igjen.
Vi skal slå vi katta ut av sekken og
fortelle om gamle
bergenstradisjoner.

Som tilkallingsvikar i
barnehagen er vi så heldig å ha:
Luciana, Ingvil
og Halvar.

Vinterferie

Påskeferie

1.-5. mars har skolen
vinterferiene.

Siste dag før påskeferie er onsdag
31 mars. Da stenger barnehagen
kl 12. Første dag etter påske er
tirsdag 6 april.

Ny ukes rytme
Fra nå av blir det
førskolegruppe mandager og
tur på onsdager. Vi er blitt 18
barn og trenger å være fire
voksne når vi går på tur.

TLF: 45 19 55 66 / 55 13 24 16

Ekstra klær
Barna må bytte klær når de er
våte etter utetid. Det er fint om
dere legger ekstra klærne oppi
kassen. Pass også på at barna
alltid har minst to skift med
sokker, truser, bukser og
gensere.

