
MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 
KOLLBERGE FAMILIEBARNEHAGE 

 
Desember er en måned hvor vi legger bort de faste aktivitetene og har fokus på 
forventning og formidling av tradisjoner. 
 
Barna har bakt både kakemenn og pepperkaker. Kjekt å trykke ut figurer og kjenne 
på den gode lukten som brer seg i barnehagen. 
 
Julekalenderen dette året var pepperkakehjerter som barna pyntet med tall og masse 
snop. Et hjerte forsvinner  hver dag og barna kan se at julen nærmer seg. 
 
Vi har hatt juleaktiviteter hvor barna laget stjerner, hjerter, nisser, julekort og 
julegaver. 
 
I julesamlingene har vi tent adventslys og sunget adventsangen. Vi har sunget 
julesanger som På låven sitter nissen, Julenissens bjeller, Et barn er født i Betlehem, 
Jeg er så glad hver julekveld og fortalt julefortellingen. 
 
Vi har vært ofte på tur, selv om det har regnet masse. Det ble kjempespennende og 
fysisk utfordrende da det ble kaldt i været og det ble is. 
 
I skogen fant barna hver sitt mystiske egg som de la i vann i barnehagen. Nå lurer de 
på hva det blir av det....... 
 
5 åringene var på julevandring i kirken, hvor de gikk gjennom julefortellingen. 
De var også på julegudstjeneste sammen med 3 åringene. Der var det drama og vi 
sang julesanger.  
Da de var på Ålgård, var de på posten og sendte julekort. Kanskje noen har fått 
julehilsen i postkassen. 
 
Tradisjonen tro har de eldste vært i Kongeparken. Dette året var det karusellene som 
ble det helt store. De storkoste seg. 
  
Det er kjekt for barna når dere foreldre kommer på julefrokost i barnehagen. 
 
Vi har hatt nissefest med nissegrøt. 
 
Når de eldste har vært ute på aktiviteter, har de minste hatt hele barnehagen til sin 
disposisjon. De har lekt masse, bakt, tent adventslys, sunget julesanger, laget 
julepynt og julegaver. 
 
 
 Vi ønsker alle barn og foreldre en riktig god jul og alt godt for 2016 
 
Julehilsen fra 
Oss i Kollberge. 


