
Månedsbrev for mars, avdeling Sfinxen!   

Februar er over, og det har gått veldig fort. Den 6. februar feiret vi bursdag til en fantastisk 2-

åring og ikke minst markerte vi samefolkets dag. Dette ble gjort både ved at vi malte det 

samiske flagget på snøen ute, og ved at vi hørte på samisk «bæ, bæ, lille lam» og det ble også 

laget samiske hatter som ungene fikk. Resten av den uken forberedte vi oss til soluka, da vi 

skulle feire at solen kom tilbake…. Været var dessverre dårlig, så det ble ikke mye sol på oss 

den uka. Men vi pyntet avdelingen med soler og vi feiret med solskinnsboller, appelsin gele 

og varmmat. Vi avsluttet sol-uka med Troll-fest, noe ungene syns var både gøy og litt 

skummelt. Ellers har vi vært i hallen annenhver uke, og dette er stor stas for ungene hver 

eneste gang vi er der! Der springer de og hopper og herjer, og har heldigvis stooor plass å 

boltre seg på. Februar har dessverre også vært preget av mye sykdom blant ungene, og dette 

gjør at det er ekstra viktig at vi husker å vaske hendene ofte, både små og store.  

Nå er vi i mars, og det betyr at Tale snart er tilbake på avdeling, noe vi gleder oss til! :D  

I februar hadde vi fokus på eventyret «Gullhår og de tre bjørnene», i mars vil vi ha fokus på 

«De tre grisene». Den 12. mars er det den store barnehagedagen og dette skal barna og de 

voksne finne ut av sammen hvordan vi markerer. Temaet i år er: «Jeg lurer på?»  

Ellers vil vi denne måneden prøve å ha et fokus på å gå på flere turer. Vi vil også kose oss 

med dansing og bevegelse til musikk inne på avdeling. :D  

Med vennlig hilsen oss på Sfinxen :D 

  


