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Barnehagen skal legge til rette for
at barna kan få et mangfold av
naturopplevelser og få oppleve
naturen som arena for lek og
læring (Rammeplanen)
– Vi vil gi barna gode
turopplevelser i januar (og resten
av året) ved at dagens tur tilpasses
vær og temperatur. Vi har
mulighet for å spise nista i lavvoen
slik at barna kan varme seg litt.
Det betyr at vi må kunne gå av
gårde på tur kl. 10:00 for å få god
tid til å utforske på turen vår, før vi
snur og går tilbake til barnehagen.
Hvis barnet blir levert etter kl. 9:15
på mandager er det ønkelig at det
er kledd for å være ute i flere
timer (dersom ikke annet er
avtalt/ gitt beskjed om).
Vi har valgt å ikke skrive
turdestinajon på planen. Vi ser det
an i forhold til hvor mye snø det
er, tempratur og hvor glatt det er.
Blir det bra med snø blir det
busstur en mandag til Lierbyen for
å ake i bakken ved Huagestad. Vi
har også latt ordensbarna være
med på å bestemme hvor turen
skal gå. Dett synes de er stas.

Desember
Vi har hatt mange koselige opplevelser sammen i desember. Det har
vært baking, laging av julehemmeligheter og vi har tatt buss til
julevandring i Frogner kirke/ julesamling på Frelsesarmeen.
Hver mandag har vi hatt felles adventsstund på Apekatten. Da har
juleevangeliet blitt formidlet, og vi har øvd på sanger til Luciafeiringen
og til julespillet vårt.
Det var en fin Luciafeiring, selv om det var litt kaldt. Arrangementet vil
bli evaluert i hele personalgruppen, og vi tar med oss erfaringene videre
til neste år. Kom gjerne med tilbakemeldinger dere også (på mail).

Viktige datoer i januar:
1.1.: Barnehagen holder julestengt
4.1.: Juletrefest i Norkirken kl.
17.30-19.30
26.1.: Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt

Vi hadde en flott nissefest for barna, med fellessamling på Apekatten. Se
bilder og beskrivelse på hjemmesiden (passordbeskyttet).
I kalendersamlingene våre på Pingvinen har vi for hver dag i desember
trukket ut et barn til kalenderbarn. Dette barnet har fått åpne gaven til
julekrybba vår, fått med pepperkaken sin hjem og ikke minst fått høre
mange fine ord om seg selv og hva de andre barna tenker at det liker å
leke med. Ordene er skrevet ned på et hjerte vi har hengt opp i vinduet i
garderoben, og dette hjertet skal barna få med seg hjem senere.

Vi ønsker dere en velsignet julehøytid!
Håper dere nyter dagene sammen, og så møtes vi
igjen i det nye året,
– klare for nye opplevelser 
Hilsen fra Zeth, Sandra, Martinus, Monica og Nina

VI MINNER OM





Sjekk skiftetøyet ofte.
Ta med dresser og votter hjem
til tørk. Det henger tett, og er
kjølig i grovgarderoben, så
tøyet tørker ikke over natten.
Både dresser og votter har
dessuten godt av en vask
innimellom. Når de tørkes
hjemme kan dere lettere
kjenne på lukten om de
trenger å vaskes.
Skriv navn på klær og utstyr –
også votter, sokker, halser og
luer.

