MARS 2017- BAMSEKROKEN
SANGSTUND HAR VI HVER DAG FØR MAT 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

MØTEDAG

FORMING

GRUPPER

TUR
VARM MAT

SAMLING

1

UKE 9

UKE 10

UKE 11

UKE 12

2
MIDDAG:

3

Samling v/ Kari

Ful lkornspasta med
bol ognaise og
grønns akssaus
6
MIDDAG:

Ta ndorikrydret
fi s kefilet med kald
mynteyoghurtsaus,
gul ri s og indisk
a gurksalat
13
MIDDAG:

Ca junkylling med
grønns aker, ris og
ca jundressing

20
MIDDAG:

Fi s kekaker med kokt
potet, rå kost og hvit
s a us

7

8

Forming v/Kari

9
MIDDAG:

Ka rbonader med
ra ms løk, kokte
poteter, brun saus og
kå l salat.

10

Samling v/Siw

Tur til lekeplass
14

15

Barnehagedagen

21

16
MIDDAG:

Ovns bakt torsk, med
mynteyoghurt. Potet
og bl omkål puré.
Agurks kiver.
22

Forming
v/Maricela

23
MIDDAG:

Ovns bakte
ra ms løkspølser med
hjemmelaget
potetmos og agurk
og toma t

17

Samling/v Sonia

24

Samling v/ Kari

Tur til lekeplass

UKE 13

27
MIDDAG:

Ma ri nert kyl lingfilet
med pa prikasaus og
ri s . Ka ld blomkål og
brokkoli

28

Forming v/Kari

29

30
MIDDAG:

Pa nnekaker fullkorn
med va nilje kesam og
bl å bær

31

Samling Siw

Fellessamling v/
Maricela og Ninni

BESKJEDER:

Tema: Prosjektarbeid i realfag/vår
I mars fortsetter vi med «Være Sammen». I samlingene våre vil vi derfor legge vekt på verdier slik
som empati, medfølelse, det å dele med andre, perspektivtaking, osv. Vi vil også fokusere på at
det nå begynner å bli vår og flette det inn i realfagsprosjektene våre.
Husk: søndag 5.mars er det karnevalsgudstjeneste, barna kan da kle seg ut 
14. mars er barnehagedagen, temaet er lek. Barna kan ha med seg kosebamser.
Hvis barnet er sykt/har fri, er det fint om dere sender en sms til 988 16 415 helst før lø 9.30. Vi registrerer meldingen, men svarer
ikke, da dette gir oss mer tid med barna Beskjeder kan også gis på telefon 63 81 23 52

-

