
                                             APRIL MÅNED PÅ SPURVENE 
Uke/dato                   MANDAG                     TIRSDAG                  ONSDAG            TORSDAG             FREDAG 

 
    Uke 14 
      1-4 

 

       
Vi lager litt påskepynt nå 
frem mot påske. Dette fletter 
vi inn mellom de andre 
aktivitetene   

            
GRUPPEDAG: 
Språk- og 
aktivitetsgrupper 
Varm lunsj. 
 
  

 
 
TURDAG for de eldste. Vi 
går fra bhg kl 10:00 
Inne/utelek for de minste. 

            TURDAG 
   Vi går fra bhg kl 10:00 
 

LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
 
Varm 
lunsj.   

 
    Uke 15 
       7-11 

 
 
 

              
          GRUPPEDAG: 
 
Språk- og aktivitetsgrupper 
 
 

               
GRUPPEDAG: 
Språk- og 
 aktivitetsgrupper           
Varm 
lunsj 
 

         Påskefrokost 
Foreldre er velkommen til 
påskefrokost fra 
 8:30 -9:00      
 
TUR for de 
eldste kl 10:00   

             TURDAG 
  Vi går fra bhg kl 10:00 
 
 

SKATTEJAKT og 
PÅSKEGRILLING  
 
Vi feirer Andreas 4 år og 

Sebastian 5 år 
 

    Uke 16 
     14-18 
 
 

    PÅSKEBARNEHAGE 
 

HURRA for Sebastian 
5 år  

         PÅSKEBARNEHAGE 
 

HURRA for Andreas 
4 år 
 

 
  BHG STENGER KL 12:00 
 
         GOD PÅSKE 
 
 

    
 
         SKJÆRTORSDAG 

  
 
LANGFREDAG 
     

  Uke 17       
   21-25 
 

  
      
          
2.PÅSKEDAG 

        
GRUPPEDAG: 
Språk- og  
Aktivitetsgr.  
Vi lager varm 
lunsj 

 
Turdag for de eldste. Vi går 
fra bhg kl. 10:00 
Inne/utelek for de minste. 

          TURDAG 
Vi går fra bhg kl 10:00 
 
                

LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
Varm 
lunsj  
 



                                             APRIL MÅNED PÅ SPURVENE 
    Uke 18 
    28. -30. 

GRUPPEDAG: 
Språk- og aktivitetsgrupper 
 
 

GRUPPEDAG: 
Språk- og  
Aktivitetsgr.  
Vi lager 
varm lunsj 

 
TURDAG for de eldste kl 
10:00 
Inne/utelek for de minste 

  

 

 

 

                                                                                                             

                                                                             MÅNEDSBREV SPURVENE APRIL 

Vi gleder oss over å gå inn i årets første vårmåned, og kan se tilbake på noen innholdsrike og kreative vintermåneder på Spurvene  

Vi avslutter nå vårt Kardemomme-by prosjekt. Det har vært et koselig tema å jobbe med, og vi er stolte over å kunne vise frem byen som vi har laget på avd. 

Vi skal ikke legge det helt på hylla enda, så litt «Kardemomme»  sanger, historier, osv. blir det også i tiden frem mot sommeren  

Et nytt 3-måneders prosjekt står nå for tur.  Dette heter «Små kokker, mye søl» Det innebærer at barna fortsatt skal få delta aktivt i matlagingen, bli bedre 

kjent med de ulike typene råvarer – hvor kommer maten fra…? Hva gjør den med kroppen vår..? Inneholder den ting som er viktig for kroppen vår…? 

De skal også være med å servere maten, og spise maten de har laget. Ingenting smaker vel så godt som hjemmelaget mat fra små kokker   

Nå i ukene frem mot påske skal vi lage litt påskepynt og ha litt aktiviteter ifb med dette. Produksjonen vil nok variere fra barn til barn, ikke alle er like glade i 

å lage ting  

Vi håper å få til en sykkeldag i nærmeste fremtid. Oppslag om dette vi komme i garderoben dagen før, slik at vi forhåpentligvis er sikret litt bedre vær enn 

forrige gang vi prøvde ;-)  

Som dere ser på planen, har de eldste (førskolebarna) fått en fast turdag til i uken. De har et litt høyere aktivitetsnivå enn de minste, og «fyker» gjerne av 

gårde i skog og mark, og vi ser behovet for at de får gå på tur i sitt tempo. Vi er da to voksne med de på tur, mens to er igjen med den minste 

gruppen. For de blir det inne- eller utelek og noen kortere turer i nærområdet. Torsdagsturene går vi alle samlet på tur som før   



                                             APRIL MÅNED PÅ SPURVENE 
Det har kommet noen spm i forhold til dette med klær nå i overgangen vinter/vår. Vi anbefaler å fortsatt bruke ull innerst, og ha en lettere fleece til å ha 

utenpå, og under regntøy/dress. En tynnere lue/pannebånd og gjerne et par tynnere hansker er lurt å ha liggende. 

Onsdag 9.april inviterer vi dere foreldre til en god påskefrokost sammen med oss på avd. fra kl. 8.30 – 9.00. Håper så mange som mulig har anledning til å  

komme og spise med oss denne morningen   

Det blir anledning for de som ønsker det, å ha en foreldresamtale nå i løpet av april. Gi en lyd til meg (Monica M) så finner vi en passende tid til det  

Er det ellers noe dere ønsker å ta opp, ikke vær redd for å ta kontakt! 

 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig fin April måned!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


