Nyhedsbrev December 2018
I november måned stod den på hemmeligheder og børnene har været rig g krea ve. Vi har hentet
byens juletræ og ha forældre klippe dag.
I december kører grupperne på ski l Ribe Vikinge museum, hvor nissemor fortæller jule historie,
vi holder børnejulefrokost (se opslag i børnehaven), klipper julepynt, bager og holder juleafslutning
fredag den 21/12 hvor hele børnecentret går i kirke og dere er er der risengrød l alle
børnehavebørn og evt. besøg af julemanden som kommer med lidt godter.
Vi har lukket børnehaven fra den 22/12 l den 1/1. Vi starter op igen den 2. Januar (skolen starter
den 3 /1) Hvis jeres barn holder fri den 2. januar bedes i sende svar l Helle Chris ansen enten
mundtlig eller på intra.
En lille reminder l jer forældre er, at vi af sikkerhedsmæssige årsager frabeder at jeres barn har
halstørklæde med i børnehaven. Vi foretrækker elefanthuer og halse disser.
Nu er det årets sidste måned og vi kan kigge lbage på et dejligt børnecenter år med jeres børn. Vi
har i løbet af året, må e rokere og ændre i vores struktur i forhold l, at der ikke er så mange børn.
Alt i alt syntes jeg, at vi er kommet frem l en god løsning og personalet yder alt hvad de kan for at
nå både læreplaner, sprogvurderinger og i det hele taget sørger for at jeres barn er i trivsel og
udvikler sig. Vi alle ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Helle Chris ansen

Skovmyrer
Den 23. nov. fylder Karen 3 år - stort llykke l hende.
Vi har afslu et temaet “krop og bevægelse”, som vi har ha fokus på i oktober og november.
Her i december er vores overordnede læreplanstema “Kultur og kulturelle udtryksformer”.
Det betyder, at vi rig g skal l at julehygge… Vi skal klippe/klistre, bage, synge og meget
mere. Derudover er der allerede en del i kalenderen denne måned.
D. 5. dec. skal skovmyrerne l Ribe Vikingemuseum for at høre julehistorie fra nissemor. Vi
kører i vores egen bus.
D. 11. dec. holder hele børnehaven julefrokost. Tag derfor kun en lille madpakke med.
D. 18. dec. skal hele børnehaven på tur l Rødding bibliotek for at høre julehistorier fra Gram

slot.
D. 21. dec. skal hele børnecentret l julegudstjeneste. Børnehaven hygger e erfølgende med
risengrød.
Det er ved at blive rig gt koldt udenfor, og børnene kommer hur gt l at fryse. Så husk at
børnene skal have godt med varmt tøj med. Luﬀer og huer skal med hver dag.
Til sidst er der vist kun at sige:
Rig g glædelig jule og godt nytår l jer alle.
Julehilsner
Helle S

Haletudser
Haletudserne er godt igang med at lave julehemmeligheder og er stolte hver og een....
Julen er lige om lidt der, så derfor bruges den kostbare d sammen med børnene l at julehygge.
December byder på julehistorie, klippe og klistre,bagning, besøg på Ribe Vikingemuseum og mange
andre krea ve ng.
Den 6 december tager vi l Ribe vikingemuseum og hører julehistorie fra nissemor.
Den 11 december holder vi tradi onen tro julefrokost i bhv...( kun en lille madpakke)
Den 18 december går turen l Rødding bibliotek hvor endnu en historie om julen fra Gram Slot.
Den 21 december går alle i kirke og mon ik vi har larmet en del inden denne dag så vores ældgamle
julemand er vågnet fra hans søvn hihi
OBS OBS:::::
Det er koldt bidende koldt husk derfor,at varmt tøj -ﬂyvedragter-hue-handsker-varme trøjer -termo
støvler osv. er et must på legepladsen
Børnene fryser og sidder o e s lle på legepladsen og har brug for varmt tøj for, at legen ikke går i
stå......
Hilsen Lene og Kate

Frøer
Vi er godt i gang med hemmeligheder, så shhh
I december skal vi besøge Ribe vikingemuseum, l fortælle me på biblioteket, høre julehistorie i

Rødding, klippe klistre, julefrokost, hygge os osv. Det hele vil I kunne se i kalenderen.
I december vil vi arbejde med kultur og kulturelle udtryksformer. Vi vil læse julehistorier og høre
om juleevangeliet. Vi skal ﬁnde ud af hvorfor vi holder jul.
Husk på at det er blevet koldt og de små ﬁngre fryser
Rig g glædelig jul – hilsen Maj-Bri

Glædelig jul og godt nytår

