RÅDYRS TIEN
Uke 51
Mandag 14. desember
Vi feirer Jenny som fylte
5 år søndag 13. desember!
Storefot Svømming:

Oppmøte i bhg. 08.30!.

Tirsdag 15. desember

Juleverksted

Badetøy og håndkle i egen
pose/sekk. La barna få være med
å pakke, så vet de hvilket håndkle
som er sitt! Barnehagen tar med
såpe!

Advendtsamling
«så tenner vi tre lys i kveld.
For lengsel, håp og glede. De
står og skinner for seg selv og
oss som er til stede…»
Uka som gikk: mandag var det endelig
storefotsvømming! «skal vi ikke svømme?» var det
ei som sa der vi hoppet rundt i vannet som etter
hverandre som et tog.. Forventningene var store,,,
Resten av uka ble det juleversted i lavvoen, lesing i
kalenderboka om Pulverheksa og julenissen,
hjertebarn og bursdagsfeiring!

Onsdag 16. desember

Torsdag 17. desember

Fredag 18. desember

Barnas
julebord på
Solplassen!

«Nissedisco»
«Og jammen er det godt å være
meg! Jammen er det godt å være
deg! Jammen er det godt å være,
godt å være, godt å være,
jammen er det godt å være seg!
Og julenissen gleder seg til
jul!...»
(Julius’glade sang)

«I nisseloven står det noen ord, som
jeg må lære hvis jeg vil bli stor,
nummer en er ganske lett, for den
sier rett og slett at når en nisse
spiser, spiser han seg god og mett!»
(Nisseloven, Amalies jul)
Husk egen tallerken og bestikk i en
pose!
Storefot svømming vinter 2020: (Siste svømming før jul er mandag 14
desember. Svømming i uke 52 blir utsatt til januar)

Informasjon og beskjeder:

Vi kjører buss til Ringeriksbadet. Avreise fra barnehagen kl. 08.45!

o

Oppmøte 08.30! og retur kl. 11.00. Vi deles i to grupper

•

Badetøy og håndkle pakkes i egen pose/sekk! Husk merking!

NB: ferdig påkledd
med klær etter vær!!

•

inne på badet og bytter på å ha opplæring. Den gruppen som ikke
har opplæring får være i det lille bassenget.

Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00

Barnehagen er stengt i
romjula

•

Planleggingsdag 4. januar.
Barnehagen er stengt.

