Ekne barnehage - Blå avdeling

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2. ADVENTSSTUND
Gymsal: *****

3
UTEDAG

4
Jule-hemmeligheter

5
Lysmesse i kirken for 09
ungene

6
Baking

*** og **** er med
haugen gruppa på tur

Vi bruker haugen og
grillhytta

Vi pynter juletreet!

Ukens barn: ******
SVARFRIST FOR JULA!!

9. ADVENTSSTUND
Gymsal: *****

10
UTEDAG

11

12
Nissefest i skogen

13
Lucia

Baking
Vi bruker haugen og
grillhytta
Julehemmeligheter
Besteforeldre er
velkommen på lunsj
kl.10.00

**** og **** er med
haugen gruppa på tur
Ukens barn: *******
16

17

18

19

20

ADVENTSSTUND

UTEDAG

Julegløgg for foresatte
fra kl. 14.00-16.00

Julebord

Skolen kommer for å
synger for oss ca kl.8.30

Julehemmeligheter

Vi bruker haugen og
grillhytta

Feire *** 4 år

23

24

25

26

27

Åpent ved behov

Åpent ved behov fram til
kl.12.00

Barnehagen er stengt

Barnehagen er stengt

Åpent ved behov

30

31

1

2

3

Åpent ved behov

Åpent ved behov fram til
kl. 12.00

Barnehagen er stengt

Planleggingsdag –
barnehagen er stengt

Lekegrupper

Feire **** 3 år

**** er med Haugen
gruppa på tur
Ukens barn: ****
Juleavslutning på
kvelden 17.00-19.00

JULEBORD
LUCIA
Vi markerer Lucia. Vi ønsker at
besteforeldre kommer og er
sammen med oss. Luciasang og
lunsj fra kl.10.00. Fint om dere
sender med en hvit skjorte eller
lignende.

Denne dagen er
det barna sin dag å
ha julebord. Vi
lager julemiddag,
pynter bord og
koser oss. Barna
kan gjerne ha med
finklær så de kan
pynte seg litt
ekstra

LYSMESSE I KIRKEN
Vi går med 09 ungene i kirken
når det er lysmesse. Lysmesse
starter kl.8.30 og vi går kl.
8.00!

Mål for perioden
NISSEFEST

Bli litt kjent med
norske juletradisjoner

Fint om barna har med nisselue. Alle
smånissene skal ut i skogen og lete
etter stornissen! Etterpå skal vi i
barnehagen å spise grøt!

Kjenne glede med å
lage noe som skal
glede andre

Vi vil bruke jule evangeliet Lese
julebøker
Spille julesanger
Sanger:
Jeg gikk meg over sjø og land
Julenissens bjeller
På låven sitter nissen
Glade jul
Santa Lucia

Musevisa

Svarslipp – sett kryss de dagene barnet kommer/kommer ikke- leveres bhg innen 5.desember
Navn:__________________________
23.desember

24.desember
åpent til kl.12

27.desember

30. desember

Kommer
Kommer
ikke

__________________________
underskrift

ØNSKER DERE EN FIN FØRJULSTID OG EN STRÅLENDE JUL

31.desember
åpent til kl.12.00

