Nå nærmer det seg jul og juleferie for oss alle, og dagene
her i barnehagen har vært annerledes, koselige og litt
magiske! Barna har kost seg med å lage julegaver til juleposen, hørt på julemusikk, danset, bakt pepperkaker og
frydet seg over Alvins rampestreker. Det har vært skikkelig
spennende å komme i barnehagen og se hvilken
rampestrek rampenissen har gjort i løpet av natten. Den
første dagen hadde den fått vondt i magen og «bæsjet»
oppå do-lokket vårt! Ellers har den vært i skaper og skuffer
og funnet klistremerker, pyntet juletreet vårt med dopapir,
pakket inn mat med julepapir, gjemt kalender-gaven, bedt
oss om å spise «kanin-bæsj» og mange andre rampestreker.
Før jul skal han sende en rapport til julenissen som skal
inneholde gaveønsker som barna har og fylle ut et «snillhetsbarometer».

8. Desember gikk vi «nissemarsj». Vi gikk en runde på ca 3 km,
fra barnehagen, til langbryggen og hjem igjen. I byen stoppet
vi opp ved torvet og gikk noen runder rundt det store juletreet.
Det var god stemning med nisse og julesanger! Vel hjemme
spiste vi nissegrøt og fikk nisse-medaljer og diplom som premie!
En tradisjon vi ønsker å videreføre her i barnehagen!
Vi takker for et godt samarbeid og ønsker dere alle
en riktig fin jul, juleferie og gleder oss til å ta fatt på
et nytt år med dere alle!

Vi har hatt mange fine adventssamlinger i desember.
Hver dag har vi lest i «Simons adventskalender» og
fått høre mer om Ariel og hans engle-venner i
himmelen. Vi har hørt om jule-evangeliet, på
flanellografen og med andre konkreter, og hørt
eventyret om «pepperkakemannen».
Hver fredag har vi hatt adventssamling der vi har tent
et lys og sunget et nytt vers i «tenn lys»adventssangen.
På slutten av hver samling trekker vi en pakke i
julekalenderen vår. Det er alltid stas, og en tradisjon vi
har hatt her i Snehvit i mange år.

11. Desember feiret vi Lucia. På forhånd hadde vi hørt
historien om Lucia, og øvd på Lucia-sangen. Vi gikk både
tog inne og ute og til tross for at det ble uten foreldre som
tilskuere denne gangen, koste barna seg med
markeringen.
Den 15. desember hadde vi julebord for gjengen, med
deilig jule-middag; kalkun, poteter, saus, grønnsaker og
julebrus! Til dessert hadde vi riskrem og rød saus! En fin
avslutning på året!

