ØSTBY BARNEHAGE DESEMBER 2018
UKE
49

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

3.

4. Besøk på «GamlePosten»

5. Lage
julepynt/gaver

6. Lage
julepynt/gaver

7. Lage
julepynt/gaver

50

10.

11. Bake pepperkaker. Ta 12. Bake lussekatter
med former dere som har.

13. Lucia-feiring
Toget går inne kl
08.00

14.

51

17.

18. Julegudstjeneste
kl 0900 for 4- og 5
åringene

20. Nissefest!

21. Feire bursdag

19. Julelunsj
Vi spiser julemat

Vi arbeider med:













Advent/adventsstund
Julepynt
Julegaver
Julefortellinger
Julesanger/vers
Nissefest
Lucia
Julebakst
Julemat
Julenisse
Julegudstjeneste
M.m.

Kanefart 12.30
52

24. Julaften
Åpent 07.0012.00

25. Barnehagen er stengt
25.12.18-02.01.19
Første barnehagedag etter
jul er torsdag 3.januar

Se mer informasjon på neste side 

DESEMBER-INFO FRA BARNEHAGEN
Så var plutselig desember måned her! Det er den måneden da det skjer mye i barnehagen, mye kos, litt hemmeligheter og litt spenning hele tida…..! Nissen
følger med og lurer litt både her og der…..
3.desember startet vi med adventsstund. I desember kaller vi det det i stedet for samlingsstund. Adventsstunden starter vi samlet med alle barna sammen. Da
tenner vi adventslys og trekker kalender. Deretter deler vi oss i to grupper og synger julesanger og leser litt julefortellinger tilpasset aldersgruppa.
4.desember er de største barna invitert bort til «Gamle-posten», av historielaget, på litt julekaker, gløgg/kakao og litt julefortellinger.
13.desember blir det Luciafeiring i barnehagen. Vi har valgt å ha det inne i år og det er bare de som er født 2013-2015 som går i toget. Toget starter kl 08.00
så da må alle barn være pyntet og klare. Barnehagen har Luciakrone, batteridrevne håndlys, stjernehatter og stjernestaver som ungene kan bruke. Luciadrakter
har vi dessverre ikke. Alle foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, en venn eller søsken er velkomne kl 08.00 på gløgg og pepperkaker/lussekatter.
Dagene før Luciafeiring kommer vi til å bruke tid til baking av lussekatter og pepperkaker. Fint om dere som har pepperkakeformer kan ta med det. Forkle og
kjevler har vi.
18.desember får de største ungene være med på julegudstjeneste i Østby kirke kl 09.00.
19.desember dekker vi fint bord og serverer julemat til barna. Kanskje kommer det noen gjester som kan trylle litt også…..!?
20.desember blir det nissefest med julegrøt og etterpå blir det kanefart med Eriksens hester. Barna kan kle seg ut som nisser hvis de vil eller bare ha på seg
en nisselue. Spennende å se om nissen kommer i år også……!?
21.desember feirer vi bursdag
Lurer dere på noe så bare spør!
Ha en fin førjulstid!
Hilsen Elin, Siri, Bea og Bjørg

