REVEHIET
Uke 51
Mandag 14.desember

Svømming/Solplassen

Tirsdag 15.desember
SOLPLASSEN
Vi inviterer til NISSEFEST!!!!
Vi pynter oss med nisselue
og spiser NISSEGRØT.

Vi tenner 3 lys
Storefot på svømming.
Ny tid buss-08.45
Røde fjær og Hiawata til
Solplassen

Kanskje kommer noe rødt, noe
blått, kanskje noe med en
mandel og et troll i skogen
vår……

Onsdag 16.desember

Torsdag 17.desember

Fredag 18.desember

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

SOLPLASSEN

Julebaking i mathytta!
Ta med forkle om du
har.

Juleverksted i lavo’n!

Juletregang!

Når en pepperkake
baker
baker pepperbake
kaker

Ta med niste i dag

Så går vi rundt om en
enebærbusk…

.
Julehilsen fra Revehiet.

FORRIGE UKE: To lys er tent, og rever bruker desemberdager til å dele gode ord om hverandre. Ja, det

Vi ønsker dere alle en riktig GOD JUL!

er meg som er hjertebarn sa dagens hjertebarn og «leste» kortet sitt for oss. Jeg er snill og hjelpsom.
Jeg er god til å hjelpe. Og på kortet hennes stod snill og hjelpsom sagt av andre rever. Det er et eksempel
på en liten magisk historie fra hverdagen vår. Vi er heldige og opplever mange. Vi har luktet, smakt og vi
.
har kjent på noe som hører med til jul. Det har vært pepperkakeform, daddel, fiken, dompap og skumnisse.
Storefot fikk endelig kommet seg til Ringeriksbadet og det var en storfornøyd gjeng som kom tilbake.
Juleverksted hører med og skal si det er ivrige barn som holder på, og vi har nesten for få timer
I
teltet høres «Når mørket er som mørkest og ingen klokker slår, da virker det som natten har vart i hundre
år». Barna synger for full hals, både Santa Lucia, Nisseloven og andre julesanger. Etter 4 fine dager på
Solplassen, var det godt å leke ved barnehagen på ukas siste dag. Hurra for desember og GOD HELG.

Vi takker mammaer og pappaer for godt
samarbeid. Vi takker Revebarna for lek,
latter og hverdager sammen
Ta med alt av klær/sko/nett hjem før
juleferien.

