Månedsbrev Desember
Desember har vært en fin vente-måned til juleferie og feiring! Vi har laget mange fine julegaver , hatt
adventssamlinger og hørt magiske jule-fortellinger. Vi har snakket om hvorfor vi feirer jul, lekt med figurer fra jule-evangeliet ( playmobil ) øvd på julesanger, og hørt om pepperkakemannen.
Vi har bakt pepperkaker og smakt på den gode deigen! Det ble mange pepperkaker og barna var ekstra fornøyd da de fikk ha med seg en pose hjem! Julebordet ble ekstra hyggelig middag med kalkun,
poteter, saus, grønnsaker og riskrem til dessert!
Det fine treet som førskolebarna har
hogd til oss, ble pyntet med glitter,
kuler og hjemmelaget juletrepynt.
Barna klippet, limte og var kreative
og treet ble skikkelig fint! Julesanger
og dans hører med under pyntingen!
Førskolebarna var sammen med barn
fra springkleiv i Trefoldighetskirken. Der
fikk vi en helt spesiell førjulsopplevelse
der vi sang, kledde oss ut og gikk gjennom kirken og dramatiserte juleevangeliet. Det var barn som ble kledd seg ut
som Josef, Maria, de tre vise menn,
engler og gjetere.
En fin tradisjon som førskolebarna her i
Snehvit prøver å få med oss hver jul ( og
av og til påske ).

Grøtfest og Lucia-feiring var v i
også hatt! Barna hadde i forkant hørt historien om Lucia
og hvordan hun hjalp de som
var fattige og trengte mat.
Lucia sangen hadde vi også
øvd på og det var en spent
gjeng som skulle gå i tog og
synge for foreldrene. Takk til
alle som møtte opp og var
med denne ettermiddagen!
Vi ønsker dere alle en riktig god
jul og julefeiring! Nyt dagene
sammen og vi gleder oss til å ta
fatt på et helt nytt år sammen
med barna deres!

Ute har vi lekt med zalo og skum! Vi har
lagd store huller i plantekassene og lekt
med biler der! Vi har hakket i den frosne
jorden og sanden!

Julehilsen fra Grethe, Sissel, Elena og Lene.

