Nyhedsbrev December
2016
Et barn er født i Bethelem,
thi glæde sig i Jerusalem
Halleluja, halleluja ……..
Denne julesalme kunne vi rigtigt synge med på i Henne missionshus i dag, hvor vi var inviteret til julefest.
Der var stort juletræ, der var fortælling om hyrderne med deres stokke, der blev klippet og tegnet og ikke
mindst fik vi dejlige madder. Tak til dem, der står for det.
Salmen skal vi også bruge når vi den 20. december er inviteret til jul i kirken. Det begynder kl. 10. Vi kører
derud og hvis det ikke regner går vi hjem. Børnene skal denne dag være i børnehaven senest kl. 9.30.

Jul i Børnehaven
I december bager vi pebernødder, laver julehemmeligheder, synger julesange og holder øje med de nisser,
der måske vil drille os lidt, de skal også have risengrød bragt op på loftet
Til samling fortæller / eller læser vi julehistorier.
Bamseven er også i julehumør og vil i december besøge alle børn. Han har et lille hæfte med, hvor I
forældre må skrive 5-10 stikord om hans besøg. Disse kan børnene så bruge, når de på samling dagen efter
skal fortælle om Bamsevens besøg. Det styrker børnenes sprog, de skal lytte til hinanden og prøve at være i
centrum, og så er det dejligt at få lov at fortælle lidt hjemmefra
I år vil vi prøve at holde julefrokost her i børnehaven. Det glæder vi os til. Vi vil lave maden selv så børnene
får en fornemmelse af hvad der bliver serveret. De har selv budt ind med forslag til menuen 
Månedens tema
I december, januar og februar tager vi fat på et nyt tema fra de pædagogiske læreplaner: ”Kulturelle
udtryksformer og værdier”.
Her er formålet, at skabe kendskab til børnehavens og den danske kulturarv, eventyr, sagn og fortællinger
og andre landes kulturer samt, at børnene også selv får lov at udtrykke sig evt. gennem skuespil mm.
Det sker bl.a. ved at fejre højtider og traditioner, synge de sange, der passer hertil og udtrykke sig kreativt
herom, som vi gør, når vi ”julehygger” i børnehaven.

Vi har lige afsluttet temaet SPROG, hvor vi har gjort meget i børnenes navne, tal, bogstaver, rim og remser.

Kalender
D. 8/12 Julefrokost i børnehaven
D. 20/12 Julegudstjeneste i Henne Kirke. Børnene skal være her senest kl. 9.30
D. 21/12 Kaffe til forældre og søskende.
D. 23/12 Juleferie. Lukket mellem jul og nytår

Vi ses igen i børnehaven mandag den 2.1.2016

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og en god december måned

Personalet i Blåbjerg
Julerim:
Nissen tog sin hue på
Stak sin hånd i luffen
Fandt en halsklud, der var blå,
I kommodeskuffen
Fyldte lommerne med mus
Hørte vinden blæse
Satte så et kræmmerhus
På sin røde næse
(Af: Halfdan Rasmussen)

