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12.11.2017

JULEAKTIVITETER I BARNEHAGEN 2017
Julen nærmer seg med raske skritt, og tradisjonen tro er det
førjulsaktiviteter i barnehagen. Jul i barnehagen starter 1.
desember.
Barna må være i barnehagen senest kl. 09.00 hvis de skal ha
fullt utbytte av juleverkstedet og nissefesten. Turer går som
normalt utenom juleprogrammet.
1. Mandager
: Adventsamlinger.
Vi markerer advent hver mandag med lys og samtaler om ventetiden fram mot jul. Første
adventsamling er mandag 04. desember. Turgruppa ”Maurtua” markerer advent på tur.
2. Onsdag 06. desember
: Juleverksted.
Vi bruker formiddagen fra ca. kl. 09.00 til lunch. Vi legger fram materialer som barna selv
kan velge fra. Hva de lager og hvordan, er avhengig av barnets eget valg og kreativitet. Den
voksne medvirker med støtte og oppmuntring. Turgruppa «Vepsebolet» baker pepperkaker til
Lucia dagen. Barna beveger seg som vanlig fritt mellom avdelingene.
”Småtassene” er ute eller inne, og har en lekende formiddag sammen med personale fra alle
avdelinger. De små får leke med en passende formingsaktivitet en annen dag.
Turdagen utgår. Alle tar med matpakke som normalt, men ikke drikke eller tursekk.
3. Tirsdag 12. desember kl. 09.30 : Generalprøve Lucia-opptog.
Vi øver oss på Lucia-løypa gjennom barnehagen. Barna må være i barnehagen senest kl. 09.15
for å være med.
Hakkespett turen utgår.
4. Onsdag 13. desember kl. 14.30 : Lucia - opptog med foreldrekaffe.
Dette er et fellesarrangement for hele barnehagen. Lucia-opptoget går gjennom barnehagen kl.
14.30, og det er viktig at dere er her før kl. 14.30.



Barna må i god tid ha med seg hvite klær til Lucia-opptoget.
Si fra til avdelingspersonalet hvis dere ikke har anledning til å komme så vi kan
ivareta barnet på best mulig måte.

Kaffen tar vi etter Lucia – toget. Velkommen!
Turdagen utgår. Alle tar med matpakke som normalt, men ikke drikke eller tursekk.
5. Mandag 18. desember
: Nissefest.
Barn og voksne i barnehagen er nisser for en dag og spiser nissegrøt til formiddagsmat.
Kanskje kommer nissen på besøk?? Fint om barna har på seg røde klær. Nissefesten avsluttes
etter formiddagsmåltidet.
Maurtue turen utgår. Ingen matpakke eller tursekk!
Hilsen Solveig Ruø (styrer)

