
Baldernytt mars       
      

 
 

Hei alle sammen   

I samlinger har vi sunget mye. Noen av 

sangene vi har sunget på er "kua mi", 

"Roald er redd" og "Hvilken dag er det i 

dag". Vi har også trent på karnevalsanger.  

Vi har fokusert på karneval denne 

måneden, og ungene har laget mye fin 

pynt til avdelingen. De har klipt egne 

karnevalskatter og brukt ødelagte cd'er til 

å lage klovner.  

I begynnelsen av februar hadde Løke en 

stor festdag for alle barna i barnehagen. 

Det kom en spennende og snill 

tryllekunstner og tryllet masse for oss. 

Petter og Evelyn hadde ordnet disco på 

Balder for alle sammen. Gøy å se hvordan 

alle 3-åringene ville danse-noen litt 

forsiktig mens andre med rockestil. Så 

spiste vi pizza sammen på et langbord og 

etter mat var det kino. Vi så Albert Åberg 

som tryllekunster og spiste snacks. Dette 

var en helmax dag for barna, så takk til 

dere alle som svarte på undersøkelsen før 

jul.  

 

17 februar hadde vi karneval og både barn 

og voksne hadde på seg kostymer. Vi 

startet feiringen med en magisk 

heksesamling på Odin. Etter samling fikk 

ungene vist frem sine kostymer. Vi sang 

"til karneval vi drar av sted" og ungene 

byttet på å stå foran å vise seg frem. Det 

var mange tøffe hekser, superhelter, dyr 

og prinsesser. Etter dette satte vi på 

musikk og ungene fikk danse. Vi spiste 

pølse med brød og lompe, og til dessert 

serverte vi gele.  

Viktige datoer:  

2 mars – Vi reiser til Heksehytta og 

tilbringer dagen ute. Smører med 

brødskiver fra barnehagen.  

14 mars – Vi ferier barnehagedagen. Årets 

tema er barnehagens arbeid med lek og 

lekens betydning for barns vennskap. Vi 

tar turen til Heksehytta, og vi gleder oss til 

å tilbringe en dag ute med fin utelek. 

20 mars – Bursdagsfest for Victor 

Martinus.  

Andre beskjeder: 

I hyllene i garderoben skal det kun ligge 

klær som barnet skal bruke den dagen. Alt 

annet skal ligge i skiftekassa. På denne 

måten kan ungene bli enda mer 

selvstendig under påkledning da de kan 

finne frem og rydde bort klær selv.  

Hilsen alle oss på Balder.  
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