
 SOKNA NATUR OG 

           GÅRDSBARNEHAGE 

          

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2022  

Revehiet, Haregruppa, Bjørnegruppa, Maxibjørn og Elgklubben 
 

Nå har vi kommet til årets siste måned og november har vært en måned med masse utelek og turer i det flotte høstværet. I 

desember skal vi bake pepperkaker, lage julehemmeligheter og ha en rolig og hyggelig førjulstid. Vi kommer ikke til å ha 

faste turdager, men vi kommer fortsatt til å ha mye utelek denne måneden. 

 

Elgklubben, Maxibjørn og Bjørnegruppa –  det har blitt kaldere så alle må sjekke skiftetøy på garderobeplassen. Barna må ha 

gode vintersko og ullsokker, (cherrox er for kalde under -5/-10 grader). Nå kommer nok snøen etter hvert og da må barna 

ha nok skiftetøy slik at de kan kose seg ute med masse snølek og skileik. Ta gjerne med ski så fort snøen kommer.  

• Utetøy som henger ute på tralla må tas med hjem til tørk og rengjøring. Ikke alltid dressene må vaskes, men fjern 

alle grus og leirerester, det er ikke så hyggelig å ta på kjempemøkkete dresser inne i garderoben når det ligger 

igjen et lag med grus/jord.  

• Husk å ha nok skiftevotter – 3-4 par.  

• Tips. Bruk gjerne gamasjer hvis dressen mangler strikk under foten, eller dressen begynner å bli litt kort (da glir 

den over skoene med en gang) da får ikke barna så mye snø i vinterskoene. 

 

JULEAKTIVITETER 2022: 

• Pynte juletre:  

o Elgklubben og Maxibjørn pynter juletreet i gapahuken. 

o Bjørn, hare/rev pynter juletreet i 2.etg.. Hare/rev har også sitt eget juletre på avdeling. 

• Adventsamlinger på hver avdeling:  

o Elgklubben/maxiBjørn/bjørnegruppa – De vår besøk av Marius julemus som gir ut julebrev/hjerte til hvert 

barn, hjerte for hver dag. De skal også hver dag lese -  Pulverheksa og julenissen. 

o Revehiet – julesangboks, henger opp julepynt i greina i taket, hjerte for hver dag 

• Bake pepperkaker – hver avdeling baker til seg og juleavslutningen. Vi fordeler dager, pga steking. 

Bjørnegruppa 14.12, Elgklubb/Maxibjørn 15+16.des., Revehiet/Haregruppa baker 20.12. 

• Nissefest 7. 12 (for barn og ansatte i bhg) 

o Alle møter i bhg ferdig kledd som nisser.  

o Kl 9-30 Maxibjørn/Elgklubben/Bjørnegruppa samles i gapahuken kl 9.30 til fellessamling.  

o Foreldrekontakter ordner nisse? 

o Vi går rundt juletre, nissen kommer på besøk? 

• Lucia feiring – tirsdag 13.12 kl 15.30-16.30.. Familie velkommen 

o Servering av lussekatter 15.30-15.45, deretter luciatog  

• Elgklubben/Maxibjørn får besøk av presten. – tirsdag 20.12 kl 9.30. Prest Frøydis Haug. 

• Juleavslutning 21.12 kl 15-16.30, Utendørs/Gapahuken (værforbehold): Familie velkommen  

o underholdning. kl 15.45. i Gapahuken. 

• 22. desember - Siste dag før jul 

• 02. januar planleggingsdag  

• 3. Januar - første dag etter juleferien. 

Ønsker alle en fin advent, en god jul og et godt nytt år. 

‘ 

Hilsen oss på Revehiet/ Haregruppa, Bjørnegruppa, Maxibjørn og Elgklubben 

 

 

 

 

 


