
MÅNEDSBREV FOR JUNI 

 

Diverse informasjon: 

 

I uke 22 kommer Thomas Kjøren, han skal være hos 

oss hele uka.  

Vi har også sett på værvarslet for uke 22, og det ser 

ut til at været blir bra denne uka. Derfor har vi 

bestemt oss for å ta ute uka. Vi vil være på tur hele 

uka, men det er disse dagene nedenfor dere har 

nødt til å hente og levere  

barna der vi er. Tirsdag og torsdag er det oppmøte i 

barnehagen, men vi vil være på tur de dagene 

også. Ta med matpakke på tirsdag og torsdag. 
 

Mandag 31.05: Berdalen 

 

Onsdag 02.06: Tiurleiken 

 

Fredag 04.06: Vuttudalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

Hva vi gjorde i mai:    

I mai har vi hatt litt forberedelser til 17.mai, hvor vi har laget pynt både til oss 

selv og pynta uteområdet. Vi feira 17.mai i barnehagen med pølse m/brød, is 

og diverse aktiviteter sammen med skolen. Det ble en veldig fin dag. 

Det var også fotografering samme dag.  

Vi håper dere ble fornøyde med bildene 😊 

Ellers har vi utnytta de mange finværsdagene vi har hatt og vært mye ute. 

Vi har leita etter vårtegn og funnet mye spennende. 

Vi har ei barnegruppe som er veldig glad i å være ute, så de koser seg når vi har 

utedager. 

Minner om å smøre barna med solkrem på morgenen de dagene det er meldt 

sol. Viktig slik at de ikke blir solbrent. Vi ettersmører på ettermiddag hvis 

nødvendig. Sørg også for at barna har caps/solhatt, solkrem og solbriller i 

barnehagen. 

 

Noen bilder fra måneden: 

 

 



 

 

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på 😊 

Med vennlig hilsen damene i Ven barnehage 


