Månedsplan Skogstua Barnehage Desember 2019
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TEMA

Advent og jul

Advent og jul

Advent og jul

Juleferie

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
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Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
juleverksted

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
juleverksted

Varm mat

Advent/Samlingsstund

Juleorkester / sang /
juleverksted

Juleverksted

9

10

11
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Varm mat

Bytur til «julegryta»
Oppmøte senest 9.00

Varm mat

Vi baker pepperkaker

Lysfrokost 8.00 – 9.00
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17
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20

Advent/Samlingsstund

Tur i nærmiljøet eller
juleverksted

Varm mat

Vi gratulerer Milda 1 år

Byåsen kirke
Oppmøte senest 8.30

Juleorkester / sang /
juleverksted

Tur i nærmiljøet eller
juleverksted

25

26

Advent/Samlingsstund

Tur til folkemuseet
«Jul på Nesset»*

23

24

Avtal med oss ved
behov for barnehage
denne dagen

Vi gratulerer Ellinor 1 år

Juleorkester / sang /
juleverksted

Nissefest med julegrøt og
Luciamarkering

27

OBS!: Julegrantenning med foreldrekaffe fredag 29/11 Velkommen.

*NB.Levering på Sverresborg folkemuseum 16/12 kl. 8.45.
Fint hvis dere:
•
Tar med to konvolutter med navn, adresse og frimerke til noen dere vil at ungene skal sende en julehilsen til. Leveres senest mandag 9/12 (kortene har størrelse A6)
•
Tar med en innpakket bamse e.l. til juleinnsamlinga 10. desember (leveres helst mandag 9/12)
•
Tar med litt pålegg hver til lysfrokost og har på ungene en nisselue til nissefesten den 13. desember.
Følg med på oppslag på døra – det kan komme endringer.
Vi ønsker alle en god juleferie, i år er barnehagen stengt i mellomjula – se vedtekter. Første dag etter jul blir torsdag 2. januar.

Desember i Skogstua
Hei! Nå nærmer jula seg med rekordfart, november kom og gikk, og nå er vi klar for julemåneden desember. Desember er
nok barnehageårets aller hyggeligste tid. Da tenner vi lys, holder juletradisjoner i hevd og noe spesielt skjer nesten hver
dag. Her er det viktig å finne balanse mellom opplevelser og ro, og det håper vi det skal bli.
Vi starter, tradisjonen tro, med julegrantenning og foreldresammenkomst i forbindelse med den første desember.
Ettersom første desember er på en søndag tyvstarter vi den 29. november. Den foregår utendørs og i grillhytta, så
da er det lurt å kle seg etter været. Etter en koselig start på desember, går det litt slag i slag – det blir
juleverksted, pepperkakebaking, bytur med besøk hos julekrybba, Lucia, kirkegang, jul i «gamle dager» på
Sverresborg, nissefest og lysfrokost. Av erfaring vet vi at det kan være greit med en kort forklaring til alle
«happenings»:
Adventssamling: Vi tenner lys, synger vers og gjerne noen julesanger. Samlinga legges til mandager før lunsj.
Juleverksted: Fint hvis alle barna er levert senest kl. 9.00 disse dagene. Vi skal lage «hemmeligheter» og da
passer det dårlig med levering midt oppi ☺.
Pepperkakebaking: Vi kjevler, smaker og baker – dette blir gøy! Må begynne i ni-tida hvis vi skal rekke hele
prosessen.
Bytur til Frelsesarmeens julekrybbe: Vi tar trikken til byen og besøker julekrybba på torget, ser på julegater og poster
julekort vi har laget selv. Det er veldig fint hvis dere tar med en innpakket gave (bamse eller lignende) i
forkant, merk gaven med hvilken aldersgruppe den passer for ☺. Husk også to konvolutter (vanlig
postkortstørrelse ca. 10x15cm) med navn og adresse til ønsket mottaker av julekort, ferdig frankert med
frimerker.
Lucia: Rolig stund til ettermiddagsmåltidet (ca. kl. 14), der vi forteller, synger og spiser lussekatter. Vi har
gått bort i fra foreldrekaffe denne dagen, litt unge barn til Lucia-tog og opptreden med sang. I år blir det
likevel litt Lucia-stemning på foreldre også da vi legger lysfrokosten den 13. så også de som tar tidlig
juleferie får være med.
Jul på Nesset: Tur til Sverresborg folkemuseum for å være med på julefeiring i «gamle dager». Her får vi
være med to koselige damer og bake «klappkak», kverne kaffe, gå rundt juletre (med levende lys!), sette
ut grøt til nissen og bære ved. Kjempekoselig tradisjon som er tilrettelagt for vår aldersgruppe. Vi har en
utfordring når det gjelder å komme seg frem og tilbake ettersom ikke trikken går dit. Lang erfaring viser at det beste er hvis
dere foreldre leverer barna på folkemuseet (hovedinngangen) og vi kjører «skytteltrafikk» med privatbil hjem. Vi skal være
oppe på Nesset allerede kl. 9.00, derfor ønsker vi at barna leveres på Sverresborg kl. 8.45 denne dagen. Si fra til oss hvis
noen har vanskeligheter med å få til dette (se e-post). Kle barna i inneklær med vinterdress, halslue, votter og
egnede vintersko ytterst (vi skal være litt ute også). Mat og drikke ordner vi, eventuelt spiser vi i barnehagen når vi
kommer tilbake.
Kirkegang: Hvert år går vi til julegudstjeneste i Byåsen kirke, det er en hyggelig opplevelse for store og små. Kirka er
flott pyntet med papirengler og det blir julespill med barn fra Byåsen kirkes barnehage, sang og gudstjeneste.
Oppmøte senest 8.30 i barnehagen.
Lysfrokost og nissefest: Lysfrokost fra kl. 8.00 til 9.00 for barn og foreldre. Ta med en påleggssort hver. Brød, drikke
og litt ekstra ordner vi. Nissefest kl. 11.00 samme dag (bare for barna) da spiser vi julegrøt og koser oss med
julesanger m.m. Husk nisselue denne dagen!
Da skulle desember være dekt, nå er det bare å glede seg ☺.
November har vært en fin og rolig måned på Skogstua. Vi har hatt mange spennende turer i skogen. Der har vi sett etter
dyreliv, studert bekk, vann og is. Det er veldig stas med ekornet som kommer (nesten) hver gang vi går til Lianvannet. Han
er veldig sosial og setter stor pris på valnøtter og mandler
. Vi har fått mye fin motorisk trening og fulgt med
forandringene i naturen fra høst til vinter.
Byturen til biblioteket var vellykket. Det var stor stas med så mange flotte barnebøker i alle farger og
fasonger. Vi har hatt vennesamlinger og eventyrsamlinger både ute og inne og lekt mye med puslespill,
hatt orkester og maleaktiviteter. Det har vært fokus på tekst, rytme, fortelling, høytlesing og samtale. To
små jenter har plass fra 1. desember, det blir veldig koselig med flere barn. I første omgang blir det bare
ei som starter tilvenning nå, hun har også vært en del på besøk så det vil nok gå fint. Nå gleder vi oss til
en koselig desember med spennende opplevelser for store og små.
Vi ønsker alle en koselig adventstid og en fredfull jul, vel møtt den 2. januar ☺.
Hilsen oss på Skogstua

