
                                          MAI PÅ SPURVENE  
Uke/dato                   MANDAG                     TIRSDAG                  ONSDAG            TORSDAG             FREDAG 

 
    Uke 18 
       
 

                                        
OFFENTLIG HELLIGDAG 
 
          BHG STENGT 
 

LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
 
En gruppe lager varm 
lunsj.   

 
    Uke 19 
      5-9 
 
 
 

           GRUPPEDAG: 
 
Språk- og lekegrupper 
inne/ute 
 
 
 
 

               GRUPPEDAG: 
Språk- og 
lekegrupper 
inne/ute          
 
Vi lager varm 
lunsj 
 

       GRUPPEDAG: 
 
Turdag for 09-barna 
 
Ute/innelek for de minste. 

             TURDAG 
  Vi går fra bhg kl 10:00 
 
 

LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
 
En gruppe lager varm 
lunsj.  

    Uke 20 
     12-16 
 
 

        GRUPPEDAG: 
 
Språk-  og lekegrupper 
inne/ute   
 
 
 
 
Bading: Nora, Andreas, 
Carmen 

         GRUPPEDAG: 
Lekegrupper 
inne/ute 
 
Vi lager  
varm lunsj 

         GRUPPEDAG 
 
HIPP HURRA FOR 
TVILLINGENE VÅRE, 
ALETTE OG PHILLIP 5 ÅR 

 
  

               TURDAG 
  Vi går fra bhg kl 10:00 
 

 
Vi markerer vår 
nasjonaldag, og feirer 
med hot dog og is   
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UKE 21 
 19-23 

 GRUPPEDAG: 
Språk-  og lekegrupper 
inne/ute 
      
          
 

        GRUPPEDAG: 
Språk- og  
Lekegrupper  
            
Vi lager varm 
 lunsj 

        GRUPPEDAG: 
 
Turdag for 09-barna 
 
Ute/innelek for de minste. 
 

           TURDAG 
Vi går fra bhg kl 10:00 

       
 

 
LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
 
En 
gruppe 
lager 
varm lunsj. 

 
UKE 22 
 
  26-30 

GRUPPEDAG: 
Språk-  og lekegrupper 
inne/ute 
      
Bading: Nathalie, Victoria 
          
 

        GRUPPEDAG: 
Språk- og  
Lekegrupper  
            
Vi lager varm 
 lunsj 

         GRUPPEDAG: 
 
Turdag for 09-barna 
 
Ute/innelek for de minste. 
 

           
Kristi Himmelfartsdag 
 
        Bhg Stengt 

LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
 
En 
gruppe 
lager 
varm lunsj. 
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April har vist seg fra sin beste side, og vi har hatt noen fantastiske dager med mye godt vær. Vi er mye ute, soldagene skal 

og bør nytes til det fulle. Vi håper også at Mai bringer med seg mye sol og fine dager.  

Vi takker dere for en kjempekoselig morgenstund sammen under påskefrokosten.  Det var hyggelig å se at så mange hadde 

mulighet til å være med oss  

Skattejakten og påskegrillingen gikk som en drøm, det var spennende å se på bilder av ulike steder på uteområdet, for så å 

leite rundt og se om påskeharen hadde lagt igjen noen egg til oss på de ulike stedene   

  

Vi vil også den kommende måneden fokusere på vennskap og det å skape gode relasjoner til hverandre. Vær mot andre, 

slik du vil at andre skal være mot deg   

Språkgrupper og lekegrupper skal vi også fortsette å ha fokus på. Dette ser vi har en positiv påvirkning på barna, og det å 

jobbe med barna i mindre grupper skaper mange fine anledninger for ulik type lek og læring. 

Denne mnd har vi to mandager med bading. Den 12. er det Nora, Andreas og Carmen sin tur. Den 26. er det Victoria og og 

Nathalie som skal få kose seg i bassenget  

 

LITT PRAKTISK INFO: 

Vi ser at det er en del barn som har med yoghurt og forskjellig annen mat og frukt i barnehagen. Dette skaper en del 

negative reaksjoner hos de barna som ikke har med noe hjemmefra. Vi ber om at dere holder dette hjemme. Barna får 

frokost kl 8.30. De som kommer tidlig og er sultne kan evt ha med en skive, knekkebrød el.l. som de kan få spise når de 

kommer. Vi håper på forståelse for dette.  
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På solskinnsdager ber vi om at dere smører barna med solkrem før de kommer i bhg. Vi smører de etter lunsj og ellers ved 

behov   

Er det noen som ønsker en foreldresamtale nå i mai, gi meg en lyd, så finner vi en tid som passer. 

 

Da ønsker vi dere alle noen fine Mai-dager, og håper på mye godt tur- og utevær  

                                                                                                                                                             Vårlig hilsen fra oss på Spurvene   
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