
 

 

 

 

 

Mars 2020 ble alt annet enn hva vi tenkte på forhånd.. For å bremse Corona-viruset ble det 

bestemt at alle landets skoler og barnehager skulle stenge. Dette førte til en ganske annerledes 

hverdag for de fleste av oss. Vi har prøvd å holde kontakten med foreldre og barn på rådyrstien 

gjennom denne perioden. Via telefon- og videosamtaler har vi kunnet prate med foreldre og barn, 

noe vi har satt stor pris på i denne tiden       Takk for hyggelige samtaler! Dere får fortløpende 

informasjon fra Knut Emil via transponder.  

For å nå ut til barna på flere arenaer var det noen kreative sjeler som startet opp med SNIB-TV! 

Barnehagens egen barne-tv! Vi fikk se Gruffalojenta og veldig mange andre kjente fjes. Til 

gjengjeld har vi fått inn mange fine bilder og tegninger fra barna, noe vi synes er kjempefint 

spesielt fordi barna da får sett litt av hverandre og hva de andre driver med i denne perioden.  

Karakteren SarsCov (viruset) dukker også opp som en litt plagsom men morsom figur og Bjørgvin 

forklarer med utgangspunkt i SarsCov hvorfor vi ikke kan være i barnehagen og leke sammen 

akkurat nå. 

Før vi stengte rakk vi et par turer på sandstranda, i skogen, og Storefot  rakk så vidt en busstur til 

biblioteket, og to ganger med turn!  

 

 

Den siste dagen vi var sammen i 

barnehagen feiret vi bursdagene til Julie 

og Ada. Det ble en veldig fin feiring 

med nesten alle barna i barnehagen. I 

strålende vårsol og med masse popcorn! 
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Bursdager i april: 

Ingeborg Sofie fyller 6 år 16. april! 

August fyller 5 år 18. april! 

 

 

I april jakter vi på fargen gul! 

Kan vi finne  

hestehov? 

 påskeliljer? 

Kan vi finne vår  

egen fugl? 

 

 

 

April… 

Vi vet ikke når barnehager og skoler åpnes igjen, 

eller når hverdagen blir som den var. Men det vi 

vet er at aprilmåned og våren er her!  

 I tillegg er det snart påske, som blir annerledes 

for mange i år, men det finnes mange 

påskeaktiviteter og moro man kan finne på 

uansett hvor man befinner seg! Det finnes mange 

forslag som florerer der ute på sosiale medier og 

lignende, og jeg er sikker på at dere har funnet på 

mye allerede. Noen er kanskje i gang med å lage 

påskepynt? Andre har kanskje fått frem trampolina 

og sykkelen igjen?  

Mye skjer i naturen om våren og det er spennende 

å gå på oppdagelsesferd i skogen, hagen eller sykle 

en tur. Blomster titter opp og frem og strekker seg 

mot vårsola, fuglene spiller høyt, og plastsøppel 

viser seg i grøftekanter.. Kanskje vi kan plukke litt blomster, legge merke til hvilke fugler vi hører 

og ser, og kanskje vi kan plukke med oss den plastflaska eller godteripapiret vi går forbi på vår 

oppdagelsesferd        

Vi på Rådyrstien ønsker dere en riktig god påske, og vi gleder oss til å se dere igjen! 

Påskehilsen fra Marthe, Christel, Bjørgvin og Mari 

 

 

 

 


