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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Julehygge
Vuggestuen: julegudstjeneste kl. 9.30 (vi går kl. 08.45)
Børnehaven: julegudstjeneste kl. 10.15 (vi går kl. 9.45)
Julehygge
Julehygge
Juleaften

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi juler videre med sang, julerim
om Nisse rød og nisse grå, og
Nissen på reolen som hver dag har
en pakke til os, børnene ved nu, at
der er en der må tage pakken og dele ud til de andre,
det er de alle så gode til.
I børnehaven synger de også “ På loftet sidder
Nissen” og så er det jo rart, at vi kan kigge ind til dem
gennem døren, når Klaus spiller guitar.

Motorikken bliver ofte udfordret i puderne, der
bliver kravlet, hoppet, rutsjet, grinet og lavet hule.
En dag gik nogle af børnene i skoven og fandt
grankogler og små grene, som vi ville bruge til
dekorationer. Vi blev overrasket over, hvor dygtige
de var, der blev stukket i, pillet af, og stukket i igen,
men det er helt naturligt i deres alder, det er
processen, der er spændende, så der blev rigtig
sanset og følt på det hele, men det endte med nogle
flotte dekorationer.
I julemåneden har vi også lavet hemmeligheder,
som I nu må få med hjem.
Endnu engang tusind tak for adventsgaver, det er
altid hyggeligt om mandagen, for hvad mon der
gemmer sig i gaverne.
På tirsdag tager vi en tur i kirken til julegudstjeneste
kl.9.30.

NYT FRA BØRNEHAVEN

Først og fremmest vil personalet i børnehaven gerne sige tusind tak for de fine og
sjove adventsgaver forældregruppen har givet personalet hver uge i december.
Det er en rigtig hyggelig tradition. Tak for det! 😊

På tirsdag (den 21. december) skal børnehaven til
julegudstjeneste i Nr. Omme kirke kl. 10.15. Vi
holder fast i arrangementet trods nye restriktioner,
men følger selvfølgelig de retningslinjer og
anbefalinger, der ligger omkring kirkegang.
Vi adskiller vuggestue og børnehave i to
gudstjenester, holder afstand til kirkes ansatte og
spritter af når vi går ind og ud af kirken.
Yngstegruppen
Vi har nu fået gjort julegaverne færdige og de fleste
har vist fået dem med hjem. Men husk nu, mor og far, I må ikke åbne eller mærke på pakkerne før
juleaften.

Julens sange er noget helt specielt. Hver dag synger
vi de gamle og velkendte julesange så godt vi kan huske.
Vi slutter hver dag formiddagsfrugten af med at tale om hvilken dato det er og hvor lang tid, der er til
juleaften. Børnene skiftes til at finde den lille Gurli gris bog, der hører til dagen. Men historien læses, skal
vi som regel have en pebernød til hver hånd.

Ældstegruppen
Mandag var vi i skoven hvor der var en masse god
leg og der blev lavet de fineste perlearmbånd og
halskæder. Tirsdag var Nicolai på en lang tur med en
gruppe børn, de gik forbi Mogens’ sø og igennem
skoven hvor det var et meget ujævnt terræn, så
balancen blev virkelig sat på prøve. De gik ud til den
store sø, som vi skøjtede på sidste vinter. De
sluttede af i hullet som vi kalder det.

Torsdag havde skovnissen været på spil. Nisse Noller
som vi har fundet ud af han hedder havde lavet et
nisseløb til os. Han havde lagt et brev til os ved
bålstedet i bålhytten. Han havde prøvet at tegne et
kort, men det var han altså ikke for god til😉 men
heldigvis er det nogle dygtige børn vi har med, så det
kunne godt finde posterne. 💪👍 Opgaverne var
blandt andet at synge "på loftet sidder nissen",
svare på nogle spørgsmål omkring juleaften. Kims
leg, som er hvor de skal kigge på nogle ting, så ligger
vi et klæde over og så skal de huske og fortælle hvad
der var. De skulle lege "alle mine nisser kom hjem".
Der var en historie om nissen Noller med tilhørende spørgsmål. Det var en opgave hvor de skulle smage
på nogle forskellige ting, de var super modige, og de smagte alle på det. Det skulle også have følesansen i
gang, der var blandt andet en nissehue, og julemandens skæg. De skulle også lufte til nogle forskellige
ting. hver gang de havde løst opgaven gav det en brik, de skulle til sidst samle alle brikkerne, det var lidt
svært men de var så gode til at samarbejde så i fællesskab fik de samlet puslespillet. fordi de bare alle var
så super dygtige havde nisse Noller tryllet chokolade julemænd frem til dem 🙂
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
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