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49 2.  Øving til julespillet 

 
 
 

3. Teaterbesøk på Barnas 
katedral (4-5 år) 
 
Frilek inne og ute 

4. Øving til julespillet 
 
 

5. Juleverksted 
 
Øving til julespillet 
 
 

6. Øving til julespillet 

50 9. 5-årsgruppe 10. 4-årsgruppe 
 
Frilek inne og ute 

11. Adventskos/ 
aktiviteter. 
 

12. Adventskos/ 
aktiviteter. 
 
 
 

13. Musikk til språk 

 

51 16. 5-årsgruppe 
 
 

 

17. 4-årsgruppe 
 
Frilek inne og ute 

18. Adventskos/ 
aktiviteter 
 
 

19. Adventskos/ 
aktiviteter. 
 
 
 

20. Musikk til språk 
 

Jonathan blir 3 år! 

52 23. Lille julaften 
 
Barnehagen stenger kl. 
14. 
 
 

24. Julaften 
 
Barnehagen stengt 

25. 1. Juledag. 
 
Barnehagen stengt 
 
 

26. 2. Juledag 
 
Barnehagen stengt 
 

27. Første dag etter jul 
 
Romjulskos ❤ 

 

1 30. Romjulskos ❤ 
 
Barnehagen åpen 
 

31. Nyttårsaften 
 
Barnehagen stengt 

1. 1. Nyttårsdag 
 
Barnehagen stengt 

2. Første dag etter 
nyttår 
Barnehagen åpen 

3.  
 
Musikk til språk 



 

DESEMBER 2019 🎄 
Jippi, det er desember! Denne måneden skal vi ha fokus på hvorfor vi feirer jul. Vi opplever juleevangeliet gjennom ord, dramatisering og lek.  

Vi starter desember med et teaterbesøk for 4 og 5 åringene på Barnas Katedral. Det er viktig at barna kommer før kl. 10:30, da transporten                         

kommer kl. 11:00.  

Søndag 8. blir det adventskaffe i samarbeid med Menigheten Sion Blomsterdalen. Vi starter det hele med at barna kommer inn i lysprosesjon.                      

Deretter stiller barnehagen med julespill og sang. Det blir hengt opp lister for hjelp med tillaging og rydde opp etterpå.  

Rollefordeling på julespillet blir slik:  

- Annabell er Maria og Sebastian er Josef. 

- Camilla er sjefsengel, Alfred er gjeterhund og Daniel er esel. 

- De andre har valgt å være engler eller sauer, men om noen ombestemmer seg mangler vi fortsatt hyder og vertshuseier. 

Torsdag 5. blir det juleverksted på Stor Avdeling. Vi skal lage litt julepynt og julegavehemmeligheter. Vi fortsetter med juleaktiviteter gjennom                    

hele desember 😀 

I desember har vi også en pepperkakeadventskalender som barna får trekke hver dag og ta med seg hjem. 

Adventsstundene starter 11:30. 

 

Vi feirer at Jonathan blir 3 år fredag 20.🎈. Wihu!  

 



 

Innsamling til barnehjemmet i Bolivia: Noen av barnehagens grunnverdier er menneskeverd og nestekjærlighet (RP, s. 7-8). Vi har                  

de siste årene hatt innsamling til et barnehjem i Cochabamba i Bolivia sammen med menigheten. Hver dag i adventsstudnen får                    

barna muligheten til å gi på penger til barnehjemmet vi støtter. Om dere ønsker kan barna få med seg en liten pung med penger                        

hjemmefra som de får gi litt av hver dag. Det blir også mulighet for å gi på adventskaffen 8. desember. Vi ønsker at barna skal få en erfaring                            

med å gi og få hjelpe andre barn.  

 

OSB! Det viktig at dere husker på å gi oss beskjed om dere tar fri i romjulen 😀🎅 

 

Månedens sang: Julestjernen 

Månedens bibelhistorie: Juleevangeliet – Jesus blir født 

Hilsen Mada, Mariann, Emanuel, Hanne, Mats-André og Gro 


