Da var desember her, denne fine stemningsfylte måneden.
Mørket holder oss sammen inne og gode julelukter fyller husa.
På Dagros er de fleste gavene i boks, så nå skal vi høre på
julemusikk, bake litt godt å bite i, lese fine fortellinger og høre
juleevangeliet. Vi har ei lita mus som bor på
avdelingen nå i vinterkulden og hver dag blir det
spennende å se hva den har gjort eller planlagt.
Mulig en aktivitet som vi kan holde på med eller
kanskje en liten skøyerstrek? Vi kommer til å
starte samlingene 9:15 denne måneden og
ønsker at barna er levert senest 9:10 eller at de
kommer etter samlingen ca 9:45. Dette er for at alle barna skal få være med og ta del i
den fine stemningen vi ønsker å skape. Med stadige avbrytelser er det vanskelig for barna å finne
fokus igjen 
Månedens sang:
Josef og Maria lengter. Ventetiden er snart
slutt. Engelen har komt med budet. De skal
få en liten gutt.
Tenn et lite lys i mørket. Tenn et lite håp om
fred. Hele verden får i gave. Barnet som ble
sendt hit ned.
Josef og Maria leter. Ingen steder finnes
rom. I en natt så kald og stille. Kun en liten
stall står tom.
Tenn et lite lys I mørket. Tenn et lite håp om
fred. Hele verden får I gave barnet som ble
sendt hit ned.
Josef og Maria stråler. Gutten sover trygt på
strå. Maria kysser barnets hender. Hører
englesangen nå.
Tenn et lite lys i mørket. Tenn et lite håp om
fred. Hele verden får i gave. Barnet som ble
sendt hit ned.
Over hele jorden drømmer barna om den
samme fred. Rekk din hånd bli med i
sangen. Vi må også være med.
Tenn et lite lys i mørket. Tenn et lite håp om
fred. Hele varden får i gave barnet som ble
sendt hit ned.
Syng halleluja, syng halleluja, syng halleluja
x2 Halleluja.

November var en
fin måned hvor vi
fikk laget
julegaver og
rødkløverene har
øvd på julespillet.
Ute har barna
vært opptatt av å
klatre i trærne,
spille fotball, leke
i husene og kose
med kaninene.
Inne har de lekt
variert. De har
lekt tannlege,
bygget sykehus i
duplo og perlet
ponnier bl.a 

Viktige datoer denne måneden:
04.12 Nissefest.
Ta med nisselue og
gjerne tegn litt røde
kinn og prikker.
13.12 Luciavandring for
rødkløverne. Lever innen 09:00 og
ha med hvit skjorte eller lignende.
17.12 Stallfest. Hele barnehagen
samles på danseloftet for å se
julespillet og synge julesanger. Vi
koser oss med grøt på avdelingen.
Lever innen 09:00
18.12 Julespill for foreldre kl 15:00
på danseloftet. Det blir servert
pepperkaker og mandariner. Vel
møtt!
20.12 Julegudstjeneste i Bore kirke.
Lever innen 08:15. Løvetann kjøres
bort, så dere foreldre til løvetann
må sette igjen bilstol

Vi på Dagros vil ønske dere en velsignet julehøytid og takker for godt samarbeid denne høsten.
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