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Månedsbrev for Mosebarna April 2018

Vi starter på nytt tema I NATUREN OM VÅREN. Målet vårt her vil være at alle barna skal bli introduserte for naturen sitt gryende liv"..
Blomster, insekter og andre småkryp. Vi skal prøve å lære navn på noen blomster og småkryp og vi kommer til å bruke forstørrelsesglass
på turene slik at vi kan lete og se bedre, samtidig som det gir en ekstra spenning. Med våren kommer stort sett bedre vær og pluss grader blir det
mer av. Det gjør at turene ofte blir kjekkere og at vi kan gi barna gode opplevelser i vær som tillater oss å holde ut i uten at vi fryser i hjel. Det
gjør at den tiden vi går inn i nå er perfekt for å skape en slags kjærlighet til naturen som vi håper barna kan ta med seg videre i livet. Så tiden
fremover vil vi bruke til å Utforske, undre oss, glede ved endringer fra vinter til vår og vi kommer til å lete etter vårtegn og mye mer. Er det noen
som har noen gøye bøker om dette så er det lov å ta med hver dag hvis man vil.

Litt fra Mars…..
Koser oss på tur i pluss grader og litte granne sol. På tur inn i Krokåsdalen
med hele gjengen. Opp og ned, islagte partier og vårlige partier gir oss
variasjonen som er herlig. Store som små imponerer med godt humør og
alle klarer å gå turen uten de store problemene. Gjengen har tatt store
steg og turene fremover ser vi virkelig frem til.

Påske aktiviteter er noe som hører med i tiden før
påske. Noen synes det er kjempe kjekt mens andre
kunne ikke brydd seg mindre. Sånn er det, men viktig å
gi barna en mulighet og kanskje kommer interessen
med tiden.

Takk for en koselig
påskefrokost. Håper dere koste
dere

