
MÅNEDSBREV FOR MAI 

 

Diverse informasjon: 

Nå som været er mye bedre, så tenker vi at 

barna kan ha litt tynnere ull, 

parkdresser/bukse og jakke, tynnere 

lue/pannebånd og noe lettere Gore-Tex 

sko. 

Det er også fint om dere smører barna inn 

i solkrem på morgenen før de kommer i 

barnehagen, hvis dere ser at det er meldt 

sol. Vi ettersmører senere på dagen ved 

behov. 

Ta med solkrem og solbriller som de kan 

ha liggende i hylla si. 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON 

Turdag på tirsdager 

Innhold i tursekk: 

• Mat 

• Kald drikke 

• Sitteunderlag 

• Skifteklær/ 

bleier 
 

4/5-årsklubb på torsdager 

med Kristi 

 

Klær og utstyr: 

Pass på at barna hele tiden 

har klær etter været. 

De trenger: 

• Parkdress/lettere 

bukse og jakke 

• Regnklær 

• Støvler/dockboots 

og gore-tex sko 

• Mellomlag i 

tynnere ull/fleece 

• Tynnere lue og 

pannebånd 

• Buff/hals 

• Votter: regnvotter 

og tynnere votter 

• Skiftekurv: 2 av 
hvert 

• Solbriller 

Datoer verdt å merke seg: 

7.05: fotografering og 17 

mai feiring 

11.05: foreldremøte kl:17-

19 



 

Hva vi gjorde i april:  

I april har vi fortsatt med prosjektet ny barnehage, vi har tegnet plantegninger 

og sett på ønsker på hva de kunne tenkt seg på uteområdet i den nye 

barnehagen. Vi har sett på vårtegn, her studerte vi edderkopper, og knopper 

fra trærne i mikroskop. Vi har vært en del på turer. Benyttet alle muligheter vi 

har hatt til å gå på tur eller å være mest mulig ute i det fine været.  

På turdagene i varmt vær trengs det ikke kakao/varm saft lengre, men pass på 

at de har noe kaldt å drikke i sekken. Det hender at vi glemmer å sjekke 

sekkene før tur, og vi har ved flere anledninger sett at noen ikke har med seg 

kald drikke. 

 

Noen bilder fra måneden: 

 

 

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på 😊 

Med vennlig hilsen damene i Ven barnehage 


