Desember månedsbrev 2019
Adventstiden er ventetid
med forventning inn mot julehøytiden
Vi går inn i desember med forventning og glede.
Forberedelser til julefeiring med barnehagetradisjoner og
familietradisjoner.
Julebudskapet skal stå i sentrum i desember og ekstra fokus på at Jesus ble fødtVi vil legge vekt på glede, forventning, å gjøre noe godt for andre,
og takke for at vi har det så godt.
Det skal være rom for adventshygge med verksted - kos – sang og glede,
og selvfølgelig tid til LEKEN.
Det telles ned dager til den store dagen og hver avdeling har adventskalender.
Adventsprosesjon
Mandag 2.desember starter vi opp med adventsprosesjon/adventssamling.
Adventsprosesjonen starter hver dag etter frokost klokken 09.30. Dette gjør
vi på tvers av avdelingene fram til siste dag før juleferien som er mandag
23.desember.
Adventsprosesjonen starter ved at barna kommer fra hver sin avdeling, de
eldste barna med elektrisk lys, og avdelingene møtes inne på hemserommet til
Kosekroken. Her synger vi julesanger, tenner adventslyset og leser
juleevangeliet. Det vil bli brukt flanellograf, konkreter og litt dramatisering til
julefortellingen.
Det blir tur til Nybo og julekrybba onsdag 4.desember. Vi tar buss frem og tilbake.
Det blir advents/julegudstjeneste i Immanuels kirke tirsdag 6. desember.
Det blir tur til menigheten Tabernaklet for å øve til Lucia festen vår onsdag 11. desember
Det blir Lucia feiring på Tabernaklet torsdag 12. desember, kl 17.15
Det blir julebord middag for barna fredag 13. desember
Det blir juleverksted og selvfølgelig masse lek.
Det blir grøt-fest 18.desember i grillhytta vår og for de helt yngste blir det
grøt inne.
Det blir tradisjonell baking av lussekatter, pepperkaker og annet godt…….
Det blir bursdagsfeiringer for Anna-Synnøve som blir 4 år i desember
- Og i januar, feiring for Siselina som blir 6 år!
Tekster til sanger vil dere få i en egen e-postDa ønsker vi oss alle, en fin førjulstid med forventninger om en fredfull jul.

Hilsen fra alle oss voksne i barnehagen
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Vi ønsker alle en fin adventstid

