
Månedsbrev fra Maurtua – desember 22

 

 

Tiden går utrolig fort, og nå er vi allerede i desember. 

Her kommer en liten oppsummering over hva vi har jobbet med i november og planene våre 

for desember. 

 

Novembermber 

 

Denne måneden har vi vært på bytur for å låne bøker og en tur til Valbergtårnet. Vi har også 

sett på juleutstillingene.  

Vi har vært på besøk hos avdeling gul på Stokkatunet. Vi delte oss i 3 grupper- noen på 

avdelingen, en gruppe i sanserommet og en gruppe fikk være med inn i «spaavdelingen» 

som vi sier       Her badet de i et boblebad, med skiftende lys og mange badeleker. Vi har fått 

lov til å være med dem inn i «spaavdelingen» på fredagene, og alle skal få lov til å gjøre 

dette. 

Vi har også hatt noen kjekke turer i nærområdet. Til eventyskogen, hønene i sansehagen og 

til Stokkadalen hvor vi besøkte avdeling Kløver. Vi fikk være med dem i gymsalen på bygg 4, 

hvor vi virkelig fikk brukt kroppen. Etterpå sang vi litt og spiste deilig pizza til lunsj. 

 

Vi har lest bøkene fra biblioteket om igjen og om igjen denne måneden, og gleder oss til å 

lese litt mer julebøker den kommende måneden. Barna liker godt å puzle og putte «sopper» 

på brett. Vi tegner ofte på store ark på gulvet, og vi har også malt litt denne måneden, 

 

 

Foreldresamtaler har og blitt gjennomført denne måneden. Alltid kjekt å snakke med dere, 

og ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.  

 

 

 



 

Desember  

 

I desember ønsker vi å ta det litt roligere. Vi ønsker å skape glede og forventning til julen.  

Sanselige opplevelser i form av lukter, smak og hørsel.  

Vi har adventsamling hver dag. Her vil vi tenne adventslys, nisseregler, synge julesanger,og 

bruke julekrybben til å fortelle om det som skjedde da Jesus ble født.  På Maurtua vil vi ha 

pepperkakekalender som vi trekker hver dag i samlingen. Vi har også begynt å lese en 

adventsbok «Jul i eventyrskogen». Her leser vi et kapittel hver dag. Boka handler om en liten 

husnisse som er litt vrang av seg. Han bor i et forlatt hus ut i skogen. Etter hvert skal vi bli 

kjent med flere dyr, bla 2 små kaniner. 

 

 

Vi skal også bake julekaker, lage enkle julegaver, ha nissefest og luciafeiring med lussekatter. 

Datoer henger på planen i garderoben.  

 

Wibeke skal til Løvehulen i januar, og blir værende der ut dette barnehageåret. Det er stor 

mangel på barnehagelærere, og for å hjelpe til har Wibeke tilbudt seg å være på Løvehulen 

til Siri er tilbake. Takk for et godt samarbeid. (Jeg er rett over gjerdet og kommer nok ofte til 

å være innom Maurtua      ) 

 

VI her på Maurtua ønsker dere alle en riktig fin adventstid      

           

 


