
MÅNEDSBREV REBEN APRIL 
Da er mai her, og april fløy forbi! 

1.april fikk vi en ny bjørn sammen med oss; Elly startet i Glomfjord 

barnehage, det synes vi er veldig hyggelig 😊  

Dan-Ove har tatt tidlig sommerferie og møter gruppa igjen til høsten, 

på Glomfjord skole. Så i dag er skolestartergruppa her i barnehagen 

16 barn. 

Det har vært gjennomført foreldresamtaler. Noen har ikke satt seg 

opp på lista som hang i gangen, ta kontakt for tidspunkt som passer 

dere. Overgangssamtaler med skolen skjer snart, fint å få gjort unna 

samtalene før den tid.  

 

I forbindelse med påske hadde vi onsdag 10.april påskelunsj 

sammen med Middagstuva. Da skar barna opp masse frukt og bakte 

rundstykker, som ble servert med masse deilig pålegg denne dagen. 

Vi menget oss med revebarna, og hadde en veldig hyggelig stund 

sammen 😊 

I påskeuka dro vi på påsketur til Elisabeth`s gård på Reipå. Elisabeth 

møtte oss ikke langt fra busstoppen, med hest, som alle fikk ri på 

vekselsvis opp til gården. Stor stas! Mamman og onkelen til 

Elisabeth grilla og stekte vafler til oss, vi strigla hester, kosa med 

kaniner og den store, flotte hunden på gården. Sola skinte og det var 

en fantastisk fin dag 😊 

 

24.april starta vi opp etter påskeferie, da dro vi på topptur til 

Setvikhaugen sammen med 4.klasse (fadderklassen). Også nydelig 

vær- og turfølge! Vi spiste mat på toppen, lekte Slå-på-ring og Katt-

og-mus, utforska og bare kosa oss. Barnehagen skal tilpasse rutiner 

og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personlet og til andre barn i overgang 

barnehage-skole (KD 2017) 

 



25.april tok vi buss til Neverdal på besøk til Enspire-skolen. Der ble 

vi veldig godt tatt i mot, med opplegg hele formiddagen sammen 

med 1.klasse. Vi lekte på uteområdet, hadde skoleaktivitet inne på 

klasserommet og avsluttet med lunsj og kake ute i sola😊 Tusen 

takk til Enspire for gjestfriheten! 

 

Mandag denne uka hadde Sofie et opplegg sammen med en gruppe 

barn i forbindelse med læretiden sin. De var kreative sammen og 

lagde påskekylling av en kopp; det ble flotte, morsomme figurer 😊 

Sofie er veldig flink i relasjonene sine, og stunden ble hyggelig for de 

små og store som var med.  

 

Nå står mai for tur, med mye forskjellig som skjer her også. Følg 

med på månedskalenderen.  

Vi gleder oss til 17.mai! 

  

 

Hilsen oss på Reben 
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