
Lille my månedsbrev desember 2022 

  

I november har vi allerede begynt juleforberedelsene, hvor barna begynte å lage kunst og bake 

pepperkaker. Vi har pyntet både pepperkakene og avdelingen vår, og er klar for desember 

måned.  

I desember skal vi kose oss på lille my med pepperkaker, lussekatter, kakemenn, kakao og 

mye annet godt. Vi skal synge «på låven sitter nissen» og «musevisa», og rette fokus på å lese 

om nisse blå og nisse rød, snekker Andersen og rampenissen.  

Hver mandag i desember har vi adventsamling sammen med hele barnehagen. 

I år ble vi invitert til julesamling i Madlamark kirke, julekonsert i konserthuset og 

pepperkakebyen. På grunn av sikkerhet og logistikk skal vi ta med oss de 4 eldste barna på 

lille my, sammen med mummi avdelingen på disse turene. De 4 yngste barna på lille my skal 

bli igjen i barnehagen med to av våre ansatte. Vi skal også ha nissefest sammen med hele 

barnehagen, (coffee to go) og markere Santa Lucia. Da skal hemulene (skolestarterne) gå i tog 

og synge på hver avdeling. Her er dere foreldre hjertelig velkommen i barnehagen fra kl 8:00, 

vi skal servere kaffe og lussekatter. 

Uke 49 mandag 5. desember pepperkakebyen. 

Uke 50 tirsdag 13. desember Santa Lucia i barnehagen fra kl 8:00 – 8:30.                                 

og fredag 16. (coffee to go). 

Uke 51 mandag 19. julesamling og onsdag den 21. julekonsert. Vi drar fra barnehagen kl 

8:30, og ber dere derfor om å levere barn ditt senest kl 8 disse dagene.  

Hvis barnet blir hjemme eller kommer senere ønsker vi beskjed. Hvis andre enn foreldre skal 

hente, vennligst send en sms eller ring. 

Husk å sjekke om deres barn har nok klær, dagene blir kaldere og de trenger å ha gode klær 

når vi går ut. Fredager skal alt tas hjem, klærne må ha navnelapp på. 

 

 

Vi ønsker en koselig desember måned til alle. 

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe. 

Hilsen Daniela, Jorunn og Anette.       

 

 

OBS!! Barnehagen er stengt den 26 

desember, 01 og 02 januar. 


