
Månedsbrev for mars 2020.  Revehiet.  

 

Et lite tilbakeblikk på hva vi har gjort i februar på Revehiet:   

Februar startet med noe snø.  Vi koste oss ute i snøen som var i barnehagen.  Revehiet 

hadde en avdelingstur til Bjerkreim skole der barna akte på rumpebrett.  

Vi har hatt flere turer opp til ”Mamma Mø og Kråke plassen ”.  Barna er 

engasjerte og arbeider med hytta til Mamma Mø og Kråka så nå 

begynner hytta verkelig å ta form.  

”En dag kom Mamma Mø og Kråka på besøk til Revehiet.  Mamma Mø 

var så trett for hun hadde vært oppe i hytta og bygget tak på den hele 

natta i forveien.  Hun hadde så vondt i halen for hun måtte jo holde 

hammeren med halen når hun skulle slå i spikeren.  Kråka trodde ikke noe på det som 

Mamma Mø sa, for hun er jo ei ku med 4 bein.  Kua kan jo ikke holde en hammer da.  Da 

spurte Mamma Mø om barna ville være med å se, og det ville de”. På turen opp til hytta bar 

alle Revehi-barna hver sin planke, for vi trengte mer material.   

 

 

 

I samling har vi fremført 2 ulike eventyr. «Rødhette og ulven» og «Geitekillingen som kunne 

telle til 10». Da har de barna som ønsket det vært skuespillere.  Vi har og hørt fortellinger 

om Mamma Mø og Kråka.   

 

 

 

 

 

Karneval er og blir en spennende festdag for små og store.  Dagen startet med ansiktsmaling 

for de som ønsket det.  Samba-toget gikk rundt i hele barnehagen og samlet opp de ulike 

avdelingene. Vi hadde en stopp på storkjøkkenet der det ble ”disco-dans”. Etterpå hadde vi 

stolleken og ballongleken på avdelingen. Til lunsj spiste vi ”pølsepiggsvin”.  Vi avsluttet 

festen ute med «Slå katta ut av sekken nå, slå!». Alle barna fikk slå på katten, men den var så 



sterk at Kurt Magne måtte slå hardt 3 ganger før den gikk i stykker. Vi koste oss med 

innholdet. 

Vi har vert på tur til gymsalen på Bjerkreim skole.  Den inspirerer til mye fysisk aktivitet.   

Så ser vi fremover: 

I mars forsetter vi med Mamma Mø og Kråka sitt hytteprosjekt.  Revehiet vil nok bruke 

denne plassen en del fremover.  Ser at plassen og byggingen skaper gode leke-og 

aktivitetsmuligheter. De barna som vil bygge videre har mulighet til det.  Vi ser hva barna 

ønsker å gjøre, og vi legger til rette så godt vi kan.  Fra midten av mars er badingen på 

mandager slutt.  Da blir mandag en dag der Revehiet kan gå på tur til ”Mamma Mø og 

Kråkeplassen”.   

Den nasjonale barnehage dagen. 

Vi har invitert 1.trinn her til Røysekatten for å være sammen og leke.  

 

Siste bading blir 9.mars. 

 

Viktige datoer: 

10.03- Den nasjonale barnehage dagen.  Tema: Ulike saman 

20.03- Karsten og Petra gruppa og Løvegruppa reiser til kulturskolen på konsert. 

26.03- Karsten og Petra gruppa reiser til kulturskulen  

 

Vennlig hilsen oss på Revehiet.  Bertha, Torbjørn, Gunlaug, Jane og Merete 


