hMÅNEDSBREV MARIHØNA DESEMBER 2017
Hva har vi gjort i november?

I november har vi blitt kjent med Reveenka. Vi har sett film, sett på bilder og laget et landskap på et
brett: med skogen, revehuset og de ulike figurene.
I bibelsamlingene har vi hørt fortellingen om Noahs Ark, og om hvordan Jesus stillet stormen. Vi har
brukt bordteater med konkreter, og flanellograf i formidlingen av disse.
Vi har også tatt imot Oscar, Valentina og Johanne, så nå er vi fulltallige på Marihøna.
Hurra for snø! For et herlig vintervær! Alle har vært ute og forsøkt akebrett 😊. De tre siste
torsdagene har vi fyrt opp i lavvoen og toårsgruppa har spist nista si der. Det har vært
kjempehyggelig. Flott om alle husker å ha niste og en flaske ferdig oppfylt med drikke i sekken på
torsdager.
Hva skjer i desember?
Endelig desember og adventsmåned! Vi gleder oss! Fredag 1. desember får vi juleforestillingen Noen
daler ned i skjul, på besøk i barnehagen 😊. Dette skal 2015-barn delta på, mens 2016-barna får kose
seg i ro og mak på basen. Det er som regel veldig positivt for både ett- og toåringene at vi deler
gruppa så alle får mere ro.
Hver mandag i desember blir det felles adventssamling for hele barnehagen på Apekatten der vi
tenner adventskransen, og hører om juleevangeliet. Denne samlingen starter kl. 10.
På luciadagen onsdag 13. desember ønsker vi dere foreldre velkommen til lucia-feiring i barnehagen.
I år blir det et ettermiddagsarrangement. Toget går ute kl. 15.45. Dere foreldre møter opp ute, så
kommer barna ut og synger for dere. I etterkant av toget blir det ute-servering av lussekatter,
kaffe/gløgg. Velkommen!
Tirsdag 19. desember skal vi ha nissefest med barna. Barna kan gjerne kle seg som nisser i dag. Vi
spiser julegrøt med mandel, og koser oss!
Vi kommer til å ha en egen julekrybbe på basen, og fortelle litt fra juleevangeliet hver dag. I tillegg
lage vi «julerom» på Apekatten, med julekrybbe i full størrelse. Leseløven blir også gjort om til et
koselig julerom, der man kan kose seg og lese julebøker i ro og mak. Kom gjerne inn og ta en titt på
de fine rommene! Vi trekker dagens kalenderbarn hver dag, som får henge et hjerte i vinduet og
hjelpe til på samling.
Vi skal også kose oss med julelitteratur som Snekker Andersen, musevisa, julekveldsvisa osv. Vi skal
også bake og lage julepynt. Vi gleder oss til årets beste måned!
Vi på Marihøna ønsker små og store en velsignet
julehøytid!
Barnehagen holder åpent til og med
fredag 22. desember. Vi er stengt i
romjulen og ønsker barna velkommen
tilbake tirsdag 2. januar. Hold av
torsdag 4. januar: da blir det juletrefest
i Norkirkens lokaler i Drammen.
Invitasjon kommer!
Kontakt: Tlf: 45839731, e-post: marihona@noahs-ark.no
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Samling: Santa Lucia

Velkommen foreldre til
Luciafeiring i
barnehagen! Vi går i tog
ute kl. 15.45. Det blir
servering i etterkant av
lussekatter og drikke ute
😊
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Hyrdene på
marken

Samling: Maria og
Josef i stallen
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Vi tenner det
tredje lys på
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NISSEFEST!
Det blir nissesamling
på Apekatten kl. 10
med teater og
nissestreker. Etterpå
blir det julegrøt med
mandel og annen
julemoro. Barna må
gjerne kle seg nissete i
dag

Samling: De tre vise
menn

Samling: Musevisa

Vi tenner det
fjerde lys på
Apekatten kl. 10

Husk sekk med mat
og drikke

GOD JULEFEERIE
ALLE SAMMEN!!
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FØRSTE
NYTTÅRSDAG

Velkommen
tilbake til nytt år!

Toårsgrupper starter
kl. 09.45

Utedag/ turdag
Husk sekk med mat og
drikke

LIVSGLEDE

1
BARNEHAGEN
STENGT

JULETREFEST I
NORKIRKEN FOR BARN
OG FORELDRE!
TIDSPUNKT KOMMER.

