DESEMBER PÅ MAX MEKKER
Uke 49

Mandag 2/12
Turdag! Husk
sekk, niste og
flaske!

Uke 50

Uke 51

Uke 52

Uke 1

Tirsdag 3/12
Grupper/
prosjekt

Onsdag 4/12
LYSVANDRING
fra 16.30
BYTTEDAG

Mandag 9/12

Tirsdag 10/12

Onsdag 11/12

Turdag! Husk
sekk, niste og
flaske!

Juleshow på
Samsen kl.
10

Varmmat

Mandag 16/11

Tirsdag 17/12

Onsdag 18/12

Turdag! Husk
sekk, niste og
flaske!

Grupper/
prosjekt

Leseprosjekt
KKG kl. 10

Mandag 23/12

Tirsdag 24/12

Onsdag 25/11

Julekos

Julaften
Barnehagen
er stengt

1. juledag
Barnehagen
er stengt

Mandag 30/12

Tirsdag 31/12

Julekos

Nyttårsaften
Barnehagen
er stengt

Torsdag 5/12
Prosjekt/
grupper

Fredag 6/12
Rundstykker
Lommelyktog refleksdag

Torsdag 12/13
Prosjekt/
grupper

Vi baker
lussekatter
Torsdag 19/12
Prosjekt/
grupper

Fredag 13/12
LUCIAFEIRING FOR
BARNA
Fredag 20/12
NISSEFEST
Ilias 4 år!

Torsdag 26/12
2. juledag
Barnehagen er
stengt

Onsdag 1/1

Torsdag 2/1

1. nyttårsdag
Barnehagen
er stengt

Planleggingsdag
Barnehagen er
stengt

Fredag 27/12
Julekos

Fredag 3/1
Vanlig dag i
barnehagen

ENDELIG DESEMBER :)
Og DER kom endelig den måneden mange av barna har ventet på, nemlig
desember. Å, for en lykke! De fleste samtaler handler om hva de ønsker
seg til jul, hvor de skal være på julaften, hvem de skal være sammen med
og igjen - hva de ønsker seg.
Adventstiden i barnehagen er magisk - med masse forventninger, gode
samtaler og spente barn. Med spenning i kroppen kommer også en god del
energi, så vi deler barnegruppen opp og går ut med noen, låner arealer av
Alfa og bruker kontoret. I delte grupper opplever vi mer ro, og mer fokus på
hvert barn.
Noen viktige datoer i desember:
- Onsdag 4/12: lysvandring fra kl. 16.30. Barna må da være ferdig
påkledde i barnehagen. Vi går gjennom kirkegården og rundt
bryggeriet. Alle må ha med refleks og lykt! Vi spiser grøt når vi
kommer tilbake til barnehagen, og kanskje kommer nissen ;)
- byttedag: den samme dagen (4/12) kan dere ta med klær, utstyr og
leker som barna ikke trenger lenger. Dette leveres i barnehagen, og
så kan dere ta med dere annet utstyr og tøy som dere ønsker, med
hjem. Tilbudet er gratis!
- Fredag 6/12 har vi lommelykt- og refleksdag. Barna kan ha med seg
disse. Vi lager et mørkt rom og så prater vi om refleksbruk og lyser
med lommelyktene
- Tirsdag 10/12 er vi invitert på juleshow på Samsen. Det blir gøy! Alle
barn må være i barnehagen til kl. 09 denne dagen
- Fredag 13/12 er det luciafeiring for barna (ikke med foreldre). Vi går i
tog rundt i barnehagen, og førskolebarna bytter på å bære lyskransen
fremst i toget. Etterpå koser vi oss med lussekatter
- Onsdag 18/12 kommer elevene fra KKG og leser for oss for siste
gang i år. Elevene er veldig flinke, og barna er veldig opptatte av de :)

- Fredag 20/12 er det nissefest. Barna kan kle seg i røde klær og vi
koser oss med grøt og masse julekos og forventninger til det som
skal skje.
- Vi skal også prøve å skvise inn litt julefred og ro, ha ha :) :)
Når det gjelder personalet, så er Dan sykemeldt i uke 49 og 50. Vi er så
heldige å ha Ingrid, Sissel W og Natalia hos oss i denne tiden.

Da håper vi alle får en riktig koselig førjulstid. Husk å puste med magen, og
ha god tid til de små, magiske øyeblikkene med de fantastiske barna deres!
Julehilsen fra Anita, Dan og Lene Marie

