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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

4.12
Felles adventssamling kl.
10:00 på Apekatten

5.12
Bibelsamling: På vei til
Betlehem

6.12
2013 barna reiser på
julevandring i Frogner kirke
Buss kl. 10:08

7.12
2013 barna reiser på
julesamling på
Frelsesarmeen i Drammen
Buss kl. 10.30

8.12
Bibelsamling: I stallen

Resten av gruppa lager
julehemmeligheter
Husk niste, vi spiser ute i
lavvoen
50
Emil har sin
siste dag hos
oss mandag

11.12
Felles adventssamling kl
10:00 på Apekatten

Husk Niste, vi spiser ute i
lavvoen
18.12
Felles adventssamling kl
10:00 på Apekatten

Resten av gruppa lager
julehemmeligheter

12.12
Samling: Hvorfor feirer vi
Lucia?

13.12
Lucia feiring kl. 15:45 –
17:00, se info bak

14.12
Bibelsamling: Gjeterne på
marken

15.12
Bibelsamling: De tre vise
menn

19.12
Nissefest
Fellessamling på Apekatten
kl. 10:00. V i spiser grøt og
ser på snekker Andersen.

20.12
Vi leser eventyret om
”Pepperkakegutten”

21.12
Tobias 4 år! (Vi feiet 1/12)

22.12
Felles adventssamling kl
10:00 på Apekatten

Husk niste, vi spiser ute i
lavvoen

Vi ønsker dere en riktig god førjulstid

Vi leser eventyret om ”piken
med svolelstikkene”

Desember 2017
I november hadde vi tre studenter i to uker. Det var flotte uker hvor alle barna fikk nyte godt av 6 ekstra hender, øyne og ører, og tre ekstra fang. Det var
godt for både liten og stor. Studentenes oppgaver minnet oss i personalet på tanker om dokumentasjon og viktigheten av å gi hverandre tilbakemeldinger,
både i hverdagen og når vi gjør noe spesielt.
I rammeplanen som trådde i kraft 1. august 17 står det: Barnehagen skal jevnlig uvrdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet
skal beskrives, analyseres, og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at
alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen” (R17. s.38)
Vi har jobbet med to eventyr denne måneden; ”De tre små grisene” og ”Prinsessen på erten”. Barna tar med seg elementer fra eventyrene inn i leken, og
det er gøy å se hvordan enkle rekvisitter tilfører barnas lek mye.
Personalet var på felles kurs i ”Være sammen” da det var planleggingsdag. Vi lærte mer om hvordan vi kan bli enda bedre på å være autoritative voksne,
som investerer tid i relasjonen til hvert enkelt barn.
I desember vil Pingvin-nissen dukke opp igjen med nissestreker og nissegleder. Vi vil ha felles adventssamling på Apekatten hver mandag kl 10:00, så vi går
ikke på turer som resten av året. Vi spiser i stedet nista i lavvoen. Send gjerne med litt varm drikke og pakk i sekk, slik at det blir lett for barna å ta med seg
maten ut
Vi kommer også til å ha vår egen adventssamling på Pingvinen, hver dag, før lunsj. Da trekkes dagens kalenderbarn, som får ta ned kalenderpepperkaka og vi
skriver ned fine ting de andre barna sier om kalenderbarnet på et hjerte. Dette hjertet henger vi opp i vinduet. I tillegg til å trekke kalenderen leser vi litt og
vi synger julesanger.
Viktige datoer fremover:
6. desember – Alle barn født i 2013 skal være med til Frogner kirke å bli med på julevandring. Vi tar bussen kl. 10.08, så disse barna må være i barnehagen
innen kl.9.30
7. desember – Alle barn født i 2014 drar til Frelsesarmeen i Drammen, på en adventssamling. Her er det mulighet å gi en gave hvis dere ønsker (ikke pakket
inn). Vi tar bussen kl 10.30, så dere må være i barnehagen innen kl 10.00
13. desember – Vi feirer Lucia på ettermiddagen. Hele arrangementet blir avholdt ute, så kle dere etter været. Barna må ha med en hvit skjorte, som kan tas
på utenpå dressen – HUSK Å NAVNE! og glitter til håret (lua) hvis de ønsker å ha det. Barnehagen har batterilys til alle barna. Luciatoget går kl 15.45.
19. desember – Nissefest i barnehagen. Dere kan kle barna i noe rødt eller blått. Ta også med en nisselue.

Vi ønsker dere en riktig god førjulstid

