UKE

49

50

51

52

TEMA

Mandag

Advent og jul

Advent og jul

Advent og jul

Advent og jul

Onsdag

Torsdag

1

2

3

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
juleverksted

Juleorkester / sang /
juleverksted

Fredag
4
Vi feirer Hedda 1 år (5.12)
Varm mat
Juleverksted

7

8

9

10

11

Varm mat

Tur til Spar for å sende
julekort

Varm mat

Vi baker pepperkaker

Vi feirer Lucia

14

15

16

17

18

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
juleverksted

Lysfrokost 8.00 – 9.00 *

24

25

Advent/Samlingsstund

Advent/Samlingsstund

Juleorkester / sang /
juleverksted

Juleorkester / sang /
juleverksted

21

22

23

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

29

30

Advent/Samlingsstund

28
53

Tirsdag

31

Juleferie

*Lysfrokost for barn og foreldre blir med forbehold i år grunnet covid-19, vi bestemmer i samråd med dere foreldre når vi nærmer oss datoen.
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 7/12 (kortene har størrelse A6)
Vi ønsker alle en god juleferie, barnehagen er stengt i mellomjula. Første dag etter jul blir mandag 4. januar

Desember i Skogstua
Hei og velkommen til desember og adventstid. Nå skal vi tenne lys og holde juletradisjoner ved like,
vi er klare for skikkelig julestemning på Skogstua �.
Det blir en litt annerledes desember i år da vi har valgt bort alle arrangementer utenfor
barnehagen. Det betyr at Sverresborg jul, kirkegang og bytur med julemarked/julekrybbe
utgår av smittevernhensyn. Det er selvfølgelig litt trist da det er fine opplevelser som vi
gjerne skulle ha gitt ungene. Heldigvis er barna våre fortsatt helt i starten av sin
barnehagekarriere og vil få slike opplevelser senere, enten sammen med oss eller i sin neste
barnehage. Det er veldig mye koselig som kan gjøres i barnehagen og i nærområdene også,
så det skal ikke mangle på fine og «julete» opplevelser.
Vi starter, tradisjonen tro, med julegrantenning og foreldresammenkomst tirsdag 1. desember. Den
foregår utendørs og i grillhytta så da er det lurt å kle seg etter været. Mandager har vi adventsamling
der vi tenner lys, synger vers og gjerne noen julesanger. Hver dag har vi også en julekalender der
barna etter tur får henge hjerter i vinduet. På kalenderen er det merket av dager for juleverksted, det
er fint hvis barnet er levert senest kl. 9.00 disse dagene. Vi skal lage «hemmeligheter» og da passer
det dårlig med levering midt oppi. Vi skal også bake pepperkaker. Da blir det kjevling, smaking og
baking, med matchende forklær og kokkeluer så klart. Luciafeiringen er en rolig stund til
ettermiddagsmåltidet (ca. kl. 14), der vi forteller, synger og spiser lussekatter. Vi har gått bort i fra
foreldrekaffe denne dagen, vi har litt unge barn til Lucia tog og opptreden med sang.
Vi håper lysfrokost kan gjennomføres i år, det blir med forbehold pga. covid-19. Vi setter det på
planen og vurderer i samråd med dere foreldre når det nærmer seg.
Vi satser på mange fine turer i nærmiljøet og i skogen også i desember. Det blir
nok turer med mat til ekorn og fugler, kanskje noe til nissen også? Hvis det
kommer snø kan det blir aketur til Lian, og det blir tur til butikken for å sende
julekort. De har barna allerede laget, fint hvis dere tar med to konvolutter (ca.
10x15) ferdig utfylt og frankert til ønsket mottaker, senest mandag 7. desember.
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. Vi har fått mye fin
motorisk trening og fulgt med på forandringene i naturen fra høst til vinter. Det har også blitt fine
turer ellers i nærområdet, både med gulvogna og vanlige vogner. Vi har hatt vennesamlinger og
eventyrsamlinger både ute og inne, sunget, lest bøker, lekt med nye og spennende leker, hatt
orkester og maleaktiviteter. Det har vært fokus på tekst, rytme, fortelling, høytlesing og samtale. Vi
har hatt tilvenning av to nye barn i november. Det har gått over all forventning, de var en del av
gruppa fra første dag �. Det er utrolig koselig å se hvordan barna lyser opp når de møtes om
morgenen og hvordan de koser seg sammen om dagene. Nå gleder vi oss veldig til adventstid
sammen med denne flotte gjengen!
Vi ønsker alle en fin og frisk adventstid og en fantastisk juleferie,
vel møtt til nytt år i barnehagen den 4. januar.
Hilsen oss på Skogstua

