December måned på lilla stue

I december måned, har vi særligt mange traditioner her i børnehaven. Vi har faktisk så mange, at vi hvert år
ønsker os en læææængere december næste år. Vi vil rigtig gerne give børnene stjernesunder med lys, musik, leg
og særlige udvalgte december sysler og juletraditioner. Heldigvis kan børnene også i år, opleve det, men der er
nogle traditioner vi i den her tid desværre må glæde os til først at gennemføre næste år. F.eks vores elskede
bedsteforældredag. Hold godt øje ned de opslag vi laver i gangen, for december måned kan godt byde på spontane
ideer!
I december måned har vi aktiviteter der er planlagte og mange ideer vi vil krydre december måned med
Vi har to fastlagte datoer:

Tirsdag den 1. december giver Brugsen æbleskiver til eftermiddagsmad.
Torsdag den 10. december kl. 10 har Benthe, der er sognepræst i Birkelse, inviteret
børnehaven til børnegudstjeneste.

Krydderi-ideer i december måned.
Vi kunne tænke os at…
tænde bål - steger, varmer og koger lækre ting over bålet. De hyldebær børnene høstede i efteråret,
vil vi lave til suppe over bål-måske med en god klat kold risengrød i!!
sprede sang rundt til de ældre mennesker vi har i vores nærområde. Vi vil synge tidligt om morgen og bringe et lys og
lidt sødt med. Vi håber, at vi når at synge julen ind hos mange.
Lave og spise JULEFROKOST – datoen er ikke fastsat, så I får besked når vi ved det. Hold generelt godt øje med
opslag i gangen og i dueslagene.
Nissemor flytter ind i børnehavens køkken i et par dage. Hun skal bage de lækreste pebernødder sammen med børnene.
Børnene bager så mange, så vi kan spille ”MUS” og lave andre nisseløjelege!
Makke i ”HEMMELIGHEDSVÆRKSTEDET” – værkstedet som allerede nu er fyldt med hemmeligheder.

Husk at få en gave med hjem, inden I går på juleferie

