MÅNEDSBREV FOR MARS
Tida går fort og det nærmer seg påske. I slutten av februar blir det
litt forandring på planen. Derfor er 29. feb tatt med på ny. Vi
begynner med Barnets valg den 27.feb. Barnets valg går ut på at ungene har fått
valgt seg ut en ting de har lyst å gjøre, av fem alternativ. Ut fra dette er de
delt inn i grupper på tvers av avdelinger og alder, der hver gruppe skal få gjøre
sin ting to ganger. Se eget ark ang gruppene. Vær vennlig og fyll med på når
deres barn skal på gruppe. De fleste skal ut på tur en eller begge gangene. Fint å
ha med klær til formålet . Vindmølle gruppa skal ha en samling heime, og en
god dag på tur til vindmøllene. Speider gruppa blir ute begge gangene, og gymsal
gruppa trenger gymsko. I forbindelse med Barnets valg ønsker vi at alle er
kommet innen 9.30. Gruppene som skal på tur trenger litt tid til å gjøre det de
skal.
Nå er vi godt i gang med 4 års feiringer. Da begynner også flere med selskap.
Derfor vil vi bare innformere om at innbydelser som blir gitt ut i barnehagen, må
gis til alle på avdelingen eller alle av samme kjønn på avdelingen. Vil dere bare gi
til noen utvalgte må dette skje privat.
20.mars er den offisielle Barnehagedagen. Da vil hele barnehagen ta turen ned
til torget kl 10.30 å gå i tog sammen med de andre barnehagene på Nærbø. De
som ikke har dag kan ta med mor eller far om de har lyst å gå sammen med oss.
21. mars er det Kurdisk nasjonaldag. Siden vi har en Kurder på avdelingen vår
vil vi være med å markere dette. Men når dette skjer er han i Irak og feirer
der, så vi vil bare fortelle litt om hva dagen betyr for han og familien hans.
28.mars er det påskefrokost. Da er dere velkommen til å spise frokost
sammen med barna deres mellom 7.30 -9.00.
Kristent tema i mars er underfortellinger. Vi vil gå dypere inn i undera:
Den lamme mannen som ble firt gjennom taket, Peter og Johannes i fiskebåten
og Brødunderet.
I forbindelse med påske vil vi prøve å lære sangene: Deg være ære, Hosianna
syng for Jesus, Han er oppstanden og På Golgata stod det et kors.
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