
                                                                                                                                                         

  Nyhedsbrev December 2016  

Det søreme det sandt- December !! rigtig glædelig 1 december til både børn og forældre.  

Efter maddag d.29/11 satte vi risengrød til nisserne, og dagen efter var skålen da også tom ...så vi 

håber de kommer glade her i december og laver sjov med os igen i år.  

Vi har stort set brugt hele november på at lave julegaver på højtryk, så vi kan næsten blære os med at 

alle er klar til at tage hul på juleklip og julehygge lige om lidt. – alle børn har  også fået lavet deres 

kalender kagemand. Denne kagemand/ kone er vores nedtællings kalender op til jul, hver dag i 

december vælger vores nisse et heldigt barn som får sin kage med hjem, dette navn bliver naturligvis 

skrevet på både tavle og FB gruppen så ingen er i tvivl. 

d.24 november havde vi besøg af 0 klasse, det skete til vores årlige jule hygge dag, hvor de kommende 

skolebørn fra børnehaven får besøg af 0 klasse, her havde de først bogstavjagt og her efter, leg og 

hjemmelavet juledekorationer, vi sluttede af med madpakker i solen og lidt pebernødder og en 

clemmentin inden 0 klasse igen gik tilbage til skolen.  

   

Vi skal gøre opmærksom på at børnehavens åbnings tider skal overholdes, personalet får løn i det 

tidsrum børnehaven har åben, altså skal alle børn være hentet og UDE af børnehaven, hvor dørene 

låses fra mandag til torsdag kl 17.00 og fredag kl.16.00. 

Vi tager rigtig hul på december Fredag d.2 - her er der, den årlige jule hygge, klippe/ klister dag, dette 

sker i tidsrummet 14.30 – 16.00, forældrerådet hygger om alle med diverse, æbleskiver, saft og kaffe 

og der bliver lagt forskellige former for jule klip frem som der kan benyttes så vi igen i år kan få et 

fantastisk pyntet juletræ og børnehave.  

Børnene har julefrokost torsdag d. 15 december, denne julefrokost holdes traditionen tro som en 

maddag og kun for børnene, i forbindelse med julefrokosten går skolegruppen Lucia optog for de 

mindre, vi har i år besluttet at det er uden forældre og vi lover at vi nok skal ligge både billeder og 

vidio op så i ikke går glib af dette.                                                                                                         

Fredag d.16 december skal ALLE huske at få deres julegaver med hjem!!! 

Tirsdag d.20 december er kirke dag, her skal vi alle en tur i kirken til julegudstjeneste og alle børn 

skal derfor være i børnehaven senest kl.9.00.Sidst men ikke mindst skal vi ønske alle en rigtig 

glædelig jul samt et godt nytår. Husk at passe godt på jer selv og hinanden, så glæder vi os til at tage 

hul på 2017 sammen med jer alle sammen igen fra 2 januar.  

                             Mange jule hilsner fra Jane, Line, Brian Malene og Heidi.  


