
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Viktige datoer i Desember 

6. desember → nissefest (de som vil 

tar med nisselue) 

19. desember → stallfest med alle 

avdelingene 09:30. Fint om alle 

kommer innen 09:15       

 

 

 

 

 

 

Administrasjon/kontor mob: 907 00 153 

Mail: post@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no  

Måneden som gikk … 

En kjekk måned med mye lek ute i høstværet! Vi har lekt 

med vann i sølepyttene, funnet rim i gresset når det var 

kuldegrader, lyst med lommelykt i høstmørket og fulgt med 

på Vasshusvatnet som stiger. 

Vi har begynt med ukas smak, der barna utfordres på å 

prøvesmake noe nytt hver uke. Dette har barna engasjert seg 

mye i, og de er modige som tør å smake på nye ting! Samling 

er også et høydepunkt i løpet av dagen. Vi har hatt eventyret 

om de tre grisene, der barna er med å blåse ned husene 

sammen med ulven. På onsdager har vi kristen samling, og 

denne måneden har vi blant annet hørt om Noas ark og 

Daniel i løvehulen. I dramasamling reiser vi over havet, 

gjennom jungelen og danser som troll, og i musikksamling 

bruker barna både kroppen som instrument, og er med å spille 

på rasle-egg. 

I desember vil vi ha fokuset på høytiden, og vi 

ønsker å gi barna gode erfaringer med ventetiden fram til jul. 

Vi kommer til å ha samling hver dag, med fokus på 

juleevangeliet og hvorfor vi feirer jul. I samling skal vi også 

ha en sansekalender. Gjennom sansekalenderen kan barna få 

førstehåndserfaringer ved å se, føle, lukte, smake eller lytte.. 

På hylla til venstre i garderoben vil vi hver dag sette frem 

sansekalenderen, slik at dere kan være med oss å telle ned til 

jul og prate med barna om det de opplever i barnehagen. Vi 

trekker også to barn hver dag som får med seg 

pepperkakehjerte de selv har pyntet.  

 

Sanger vi synger 

Adventssang: nå tenner vi det 

første lys 

Josef og Maria 

O jul med din glede 

Et barn er født i Betlehem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER 

Mandag 

2.januar er det 

planleggingsdag. 

Velkommen igjen 

tirsdag 3.januar☺ 

For se, jeg forkynner dere 

en stor glede – en glede 

for hele folket. I dag er det 

født dere en frelser, som er 

Messias, Herren – i Davids 

by.» Lukas 2,10-11 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

