
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måneden som gikk.. November var en bløt måned, men barna 

har storkost seg med sølepytter, vann i bøtter og kar, sorpe og 

”bading”! Vi har virkelig fått oppleve regn og vann med alle 

sansene våre! Vi har også delt oss mye i grupper denne 

måneden for at barna skal få mulighet til å bli bedre kjent med 

hverandre. Dette gir oss mulighet til å være tett på, og veilede i 

hverdagssituasjoner som oppstår. Det er så mye viktig som skjer 

i de daglige møtene i barnehagen; turtaking ved den kjekke 

rutsjebanen vi har inne, bruk av finmotorikken når vi øver på å 

smøre skivene selv eller f.eks når barna ser noen er leie og vil 

trøste viser de empati.  

Det har vært så kjekt å få være alle sammen, og sakte men 

sikkert begynner gruppa å sette seg. Det er en herlig gjeng vi har 

og det er så godt å se hvordan de gleder seg over hverandre. De 

deler mange fine øyeblikk med latter, spesielt rundt bordet. Det 

er utrolig kjekt å ha med seg en så engasjert gjeng i fjoset, de 

hjelper til med det som trengs med stor iver! Vi har kommet i 

gang med litt juleforberedelser allerede, og det var spesielt gøy å 

bake lussekatter. Vi gleder oss til å bake mer sammen i 

desember! 

Viktige datoer: 

Nissefest torsdag 9. desember  

Barna kan ta med seg nisselue. Helga lager grøt til oss, og kanskje ser 

vi nissen i vinduet? Bjarte fester hengeren på traktoren og tar oss 

med en runde på gården på formiddagen! 

Lucia markeres mandag 13. desember  

Vi får smake lussekatter og så kommer de flotte rødkløverne  

(femåringene) på besøk og synger for oss.  

Stallfest tirsdag 21. desember  

Vi går opp på danseloftet, der det er blitt pyntet til fest! Dette er en 

stemningsfull dag der vi synger og hører juleevangeliet sammen med 

de andre avdelingene! Rødkløverne på Dagros og Regnbuen har øvd 

flere uker på julespillet så det gleder vi oss til å være med på! Kom 

gjerne innen 9.30 denne dagen. 

Barnehagen har stengt:  

Julaften, nyttårsaften og 3. januar pga planleggingsdag. 

Temaet denne måneden er advent og  jul.  

Vi ønsker at adventstiden på Noas Ark skal være en fin tid 

preget av lys og håp, fellesskap, takknemlighet, tro, glede, 

overraskelser, undring, ro og tid til hverandre.  

Vi vil ha adventsamlinger hver dag med fokus på hvorfor vi 

feirer jul: at Gud steg ned til oss, ble menneske, fødtes i en 

stall, og ble verdens frelser. Vi undrer og gleder oss 

sammen over budskapet og alt vi blir fortalt. Avdelingen 

blir pyntet med lys og grønt, vi skal ha sansekalender, 

aktiviteter og baking.  

Vi vil henge opp bilder som viser hva vi har undersøkt i 

sansekalenderen hver dag, og håper dere foreldre vil være 

med å følge med på denne. Gjennom sanasekalenderen 

kan barna få førstehåndserfaringer ved å se, føle, lukte, 

smake eller lytte. Disse erfaringene kan dere også være 

med på å snakke om hjemme        

Barna er allerede godt i gang med å forberede hemmelige 

ting som skal pakkes fint inn og sendes hjem siste dagen 

før jul. 

Tusen takk for fantastisk samarbeid, anerkjennelse og 

mange oppmuntrende ord gjennom hele 2021! Velsignet 

god høytid til deg og alle dine, ønskes fra alle oss på Noas 

Ark ! 

 

Desember  

Månedsbrev for Noas Ark 

Noen sanger vi synger i desember 
Nå tenner vi det første lys 

Josef og Maria (gikk til Betlehem) 

Tenn et lite lys i mørket 

Et barn er født i Betlehem 

O jul med din glede 

 
Takk for at dere kler 

barna med ull inderst i 

tiden vi går inn i nå, da 

holder de seg gode og 

varme gjennom hele 

dagen 😊 


