
Mars Apríl
1 fim Söngstund - m.a. Pollapönk 1 sun Pálmasunnudagur                                                            Gógó 53 ára
2 fös 2 mán
3 lau 3 þri Leikfimi  
4 sun 4 mið
5 mán  5 fim Skírdagur                     Frídagur

6 þri Leikfimi  6 fös Föstudagurinn langi     Frídagur                          Sveinn Halldór 6 ára

7 mið 7 lau
8 fim Sulludagur 8 sun Páskadagur
9 fös 9 mán 2. í páskum                  Frídagur

10 lau 10 þri Leikfimi                                                                        Sandra 33 ára
11 sun 11 mið Dótadagur   -  Afmælisdagurinn í apríl 
12 mán 12 fim LOKAÐ skipulagsdagur - starfsfólkið heimsækir Urðarhól í Kópavogi
13 þri Leikfimi  13 fös
14 mið 14 lau
15 fim  Fjöruferð - skoða fugla og bobba - Afmælisd. í mars 15 sun
16 fös 16 mán
17 lau 17 þri Leikfimi                                           
18 sun Kristín Kristmundsd. 52árs 18 mið
19 mán                                                           Jósef Valur 3 ára 19 fim Sumardagurinn fyrsti               Frídagur

20 þri Leikfimi                                          20 fös Eldri deild: Útiskóli á Tjaldstæði. Farið strax að morgni með nesti 
21 mið Vorjafndægur  3. Heimsókn í grunnskólann - hópur 1        21 lau Sigurbjörg Birta 2 ára
22 fim Heimsókn í grunnskólann - hópur 2  kl.09:00-11:00 22 sun
23 fös  Fimmtudagsuppákoman: Leikbrúður og leikrit 23 mán

24 lau 24 þri Leikfimi                                           
25 sun                                  Birgitta Rut 6 ára - Eygló  52 ára 25 mið                                                                                 Daði Snær 4 ára

26 mán 26 fim Listgreinadagur og sáð sumarblómafræjum 

27 þri Leikfimi                                               Egill 5 ára 27 fös Eldri deild: Útiskóli á Tjaldstæði. Farið strax að morgni með nesti 
28 mið                                                              Hallbjörg 6 ára 28 lau
29 fim Foreldrum boðið í vöfflukaffi þegar börnin eru sótt 29 sun
30 fös 30 mán

31 lau 1.5. mán      1. Maí   Frídagur verkamanna

Á eldri deild er verið að syngja lög af disknum Pollapönk  Söngvar á Sæbóli eru m.a.: Hver var að hlæja þegar ég kom inn, 
t.d. Pollapönk,  Enginn kemur að sækja mig,  Leyniskápurinn og  Appalagið, Blómalagið, Allir krakkar, Krummi krúnkar úti og

Ég er kræfur að byggja úr kubbum Hátt upp í fjöllunum þar búa tröllin.

og kann líka að tálga með hníf. Tröllapabbi, tröllamamma, og hann litli tröllarölli.
Ef ég fæ ekki ís verð ég alveg ær Bú, segir tröllapabbi
og óður í hárið ég tæti og ríf. bú, segir tröllamamma

Viðlagið: en hann litli tröllarölli segir bara bu
Ég segi þér allt um hvernig mér líður.
Kannski mun ég hrópa eða hvísla því að þér.

Ég segi þér allt um hvernig mér líður,
og heyrðu nú  hvað ég segi þér.
Og hlustaðu vel á mig.

                                Athygli er vakin á að leikskólinn er lokaður fimmtudaginn 12. apríl 2007 en þá fer
                               allt starfsfólk leikskólans í heimsókn á heilsuleikskólann Urðahól í Kópavogi

Mánaðarskipulag Barnabóls 2007

söngva úr Stig af Stigi - t.d.1. erindið úr tilfinningasöngnum:                tröllalagið:

ÞB     1. mars 2007 Foreldra upplýsingar /Mánaðarskipulag f. mars og apríl  2007


