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Da vil vi ønske både små og store velkommen tilbake til barnehagen. Hverdagen 

er litt annerledes enn den var før påske, men heldigvis er både barn, foreldre og 

ansatte tilpasningsdyktige       Vi setter stor pris på den positive innstillingen 

dere har akkurat nå. Foreldresamarbeidet er viktigere enn noen gang, kom og 

spør hvis det er noe dere lurer på       

Vi kommer til å være mye ute framover, og vi kommer naturligvis til å se på 

vårtegn, samt ha 17.mai som tema i tillegg. Aron og Magnus har allerede vært på 

tur og funnet kvitveis og maur. Blir spennende å se om vi finner noen andre 

sorter insekt også       Det har også blitt mye fuglesang rundt barnehagen, en dag 

fløy tranene forbi. Det er mye spennende som foregår rundt oss, i hvert fall hvis 

vi undersøker litt og er nysgjerrige.  

Vi skal også se på bilder og filmer av kongefamilien, fargelegge flagget og øve på 

17.mai sanger. Vi kan ikke markere 17.mai slik vi har gjort tidligere, men vi skal 

finne et fint alternativ           

                                                                 Norge i rødt, hvit og blått 
Hvorhen du går i li og fjell 

en vinterdag, en sommerkveld, 
ved fjord og fossevell, 

fra eng og mo med furutrær, 
fra havets bryn med fiskevær 

og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarvet drakt, 

svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien 

rammer stripen av blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien; 

det er flagget som vaier i vind. 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå gav sin farve til breen, 
det er Norge i rødt, hvitt og blått.                                                                              

Vårhilsen fra oss på Sol.  
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