MÅNEDSNYTT – NORDSTJERNA
I mars har vi hatt fokus på påske. Vi har hatt påskefrokost, sådd karse og hatt påskeforming. Vi har hatt
påskekyllingen på besøk, og hun kom med en oversikt over ting som var gjemt ute. Fant vi alt sammen skulle vi få et
skattekart som ledet til et påskeegg! Både KV og NS samarbeidet om å finne det som var gjemt.
Vi har lest ”Den grønne votten”. Den voksne som hadde ansvaret den dagen, leste gjennom kapitlet på forhånd for så
å gjenfortelle til barna med konkreter og/eller bilder. Barna blir lettere å engasjere på denne måten.
Vi har også fortsatt med Bukkene Bruse bøkene.
Eventyrfesten nærmer seg, så vi har brukt tid på å lage kostymer sammen med barna. Barna velger om de vil være
liten, mellom eller stor bukk, eller om de vil være troll. De velger selv materiale fra et utvalg vi har, mens en voksen
hjelper til med limpistol og klipping. Barna bestemmer selv hvordan de ønsker kostymet skal se ut. Vi kommer til å
fortsette med å forberede oss til eventyrfesten frem til den store dagen 26. april. Etter hvert som kostymene blir
ferdige blir de hengt opp på avdelingen. Ta gjerne en tittJ
Prosjektgruppene for løvetenner og blåveiser vil også dreie seg om forberedelser til eventyrfesten fremover.
Vi har kommet godt i gang med broen som skal bli brukt på eventyrfesten. Den har allerede vært i flittig bruk, og
leken har blomstret opp rundt denne.
Torsdag 12. april er vi så heldige at blåveiser og løvetenner på NS og KV har vunnet en tur til Egon i Sandvika for å
spise pizza. Barna må være her til kl. 10.00 denne dagen.
Fredag 13. april er det kommer blir det teater i barnehagen hvor vi skal få se den stygge andungen.
Torsdag 26. april er det eventyrfest. Barna kommer i barnehagen, og får på seg kostymet de har laget. De som ønsker
kan få ansiktsmaling. Vi besøker hverandres avdelinger for å se på kostymer etc.
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