MÅNEDSBREV

Desember og jul i Snehvit
For en fin julemåned vi har hatt her i barnehagen. VI har
storkost oss med gavelaging, pynting, julemusikk, adventssamlinger, baking, julebord, Lucia-feiring og grøtfest, teater-besøk og masse gøyal lek både ute i hagen
og inne.
Det har vært stor stas med en litt annerledes samlingsstund, der vi hver dag tar ned et hjerte fra vinduet, leser i
pulverheksas julebok og skaper stemning og forventning
mot høytiden. I år er vi så heldige å ha fått en koselig eske, innredet med møbler og selveste pulverheksa. Barna
syntes det var gøy å se figurer som vi hørte om i fortellingen. Vi har også i fjor, som i år fått besøk av rampenissen ( som egentlig er en alv ). Det har vært spennende å
se hva den har funnet på for no`ramp. Han har surret juletreet med dopapir, farget melken vår rosa, kledd seg
ut som Lucia, satt seg i barnestoler , dradd ut bleier o.l.
Vi er sikre på at han synes barna har oppført seg bra, og
kommer igjen til neste år!
Førskolebarna har vært i Haugereid-skogen og funnet
juletre. Med sag i sekken fikk barna sage ned det fineste
treet i den vinterkledde skogen. Det var stor stas å ta treet med hjem i bilen og vise det til de andre barna! En fin
jule-tradisjon som barna synes er veldig stas!
Inne i leke-rommet i barnehagen har vi hatt plast-tre,
som alle barna var med og pyntet.—med julekuler ,glitter og hjemmelaget pynt.
Hvorfor vi feirer jul har vært et tema denne måneden. Vi
har hatt fremme julekrybber som barna har lekt med. Vi
har i samling hatt fremme flanellografen og barna har
hørt jule-evangeliet.
En teater-forestilling har vi også fått med oss ( pga sykdom ble det en liten gruppe ) Det het « Lille Nisse og den
magiske nøkkelen» og handlet om Lille Nisse som skulle
over Blåhav for å hente den magiske gullnøkkelen til fjellets dronning.
Lucia-feiringen hadde vi pga restriksjoner, kun med barna. Det ble Lucia tog, Lucia-samling der vi hørte om
hvorfor vi feirer Lucia, og årsaken til navnet. Vi avsluttet
feiringen med nisse-grøt til lunsj .
14. desember hadde vi julebord med barna, der vi spiste
nydelig kalkunmiddag, med poteter, grønnsaker og saus
og riskrem til dessert!
Vi takker for et annerledes, men fint år og et godt samarbeid.

Vi ønsker dere en riktig god juleferie og gleder oss
til å ta fatt på det nye året!
Julehilsen fra Grethe, Sissel, Annka
og Lene.
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