
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dere en fredfull 

julehøytid! 

 

Viktige datoer i Desember 

 Tirsdag 6. desember – Nissefest i 

barnehagen. Ta med nisselue om du vil! 

 Torsdag 8. desember - Kirkebesøk til 

Bore kirke; for blåklokkene og 

rødkløverene.  

 Tirsdag 13. desember – Luciafeiring.  

Rødkløverene går i tog.  

 Torsdag 15. desember – Julebord. 

Barna kan komme pyntet med finklær om 

de har lyst. Vi lager god mat og har kjekk 

samling.  

 Fredag 16. desember skal vi ha general 

prøve til stallfesten. Fint om alle er i 

barnehagen innen kl. 09.00. 

 Mandag 19. desember – Stallsamling. 

Kl. 09.30 starter samlingen for barna i 

barnehagen. Kl. 15.00 starter 

forestillingen på danseloftet for dere 

foreldrene. Minner om at det kun er plass 

til max to tilskuere pr. barn. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjon/kontor mob: 907 00 153 

Mail: post@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no  

Måneden som gikk.. 

Vi jobber fortsatt med lek, vennskap og inkludering. Her er 

fokuset og det vil vi fortsette med også i desember. Vi ser 

en positiv endring i gruppa og vil ta med oss alt det gode vi 

ser og bare jobbe for at vi skal få enda mer av dette. Vi 

ønsker at dere foreldre fortsetter å prater med barna deres 

om hvordan vi skal være med andre for det har vi stor tro 

på er med å gjør de gode endringene vi ser. Vi fortsetter 

med det vi jobber med på Dagros så vil dette bli en fin 

fortsettelse.  

Nå har dyra komt inn i fjoset og vi koser oss med dyrestell 

og jobbing av møkking i fjoset. Kjekt når barna er med 

aktivt i dette. 

Turene vi har på torsdagene er helt fantastiske. Dagros er 

en gjeng som liker seg på tur. Her spikkes og sages det. Vi 

har og kjekke samlinger når vi er på tur. 

I november har vi og fått være kreative og 

hemmelighetsfulle. Barna koser seg med det vi lager og 

det er bare å glede seg til jul for det kommer til å ligge mye 

fint under juletreet i år. 

Hva skjer denne måneden?  Vi har 

mye gøy å se frem til i desember. Vi vil ha julesamlinger 

hver dag hvor vi prater om hvorfor vi feirer jul. Vi vil bake 

litt, lage litt juleaktiviteter og mye annet kjekt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker at barna skal bli levert 

innen kl. 09.00 hele desember. 

Vi starter julesamlingene ca. 

09.15 hver dag og det hadde vært 

kjekt om alle fikk med seg 

samlingen. Vi klarer og lettere å 

holde ro i samlingen når det ikke 

blir så mange forstyrrelser. Takk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER 

Mandag 

2.januar er det 

planleggingsdag. 

Velkommen igjen 

tirsdag 3.januar 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

