Månedsrapport Desember 2018 fra Hvitveisen.
Et riktig godt nyttår ønskes alle store og små ☺
Ett innholdsrikt 2018 har blitt historie, og vi bretter opp ermene og tar fatt på 2019.
Fagområde: Etikk, religion og filosofi.
Hjertevekstverdi: Høre på andre.
Vi avsluttet året med den koseligste og morsomste måneden i året.
Vi har kost oss med masse god mat, besøk av både Julenissen og Rampenissen. Rampenissen
hadde flyttet inn på Blåveisen i Desember. Han har gjort mange hyss både for store og små,
til alles store glede og litt frustrasjon. Hver morgen lurte vi på: hva har han funnet på i dag
tro? Det har vært gjemt alt mulig rart, melka har blitt sjokolademelk, vi har fått pepperkaker
i skuffene våre og masse mere tull :)
Hver mandag har Hanne hatt adventssamling for oss på Smørblomsten. Her har vi sunget
sanger og fått høre om Juleevangeliet. Hver morgen har vi hatt samling på avdelingen hvor vi
har trekt hvem som skal henge opp hjerte på kalenderen. Vi har tent adventslys og sunget
julesanger. Vi har også fått høre historien om musene Eduardo og Magnuso, og om hvordan
de har opplevd adventstiden på godt og vondt.
Førskolebarna hadde tur til Misjonshuset, hvor noen fikk være aktører i Julespillet.
Vi har hatt Nissefest hvor vi koste oss med deilig Nissegrøt og jammen kom Nissen på besøk
med pakker til oss også.
Vi hadde en magisk Lucia-feiring en ettermiddag ute i fantastisk vintervær. Da koste vi oss
med Lussekatter, Pepperkaker, varm saft og Gløgg.
Så hadde vi Julebord, vi fikk på oss finstasen og koste vi oss med god julemat og dessert.
Kardemommeby har hatt litt ferie i Desember, men nå får vi banke på og se hvordan det står
til der. Kanskje høre om hvordan de har hatt det i julen og ønske dem godt nyttår.
I juleferien ble alle gulvene i barnehagen bonet, det ble litt sjauejobb men det ble jo
kjempefint da.

Velkommen til januar, håper den har med seg masse snø. Sånn at vi kan leke i den ute, det er
så kjedelig med bare is og hålke.

Hilsen Hvitveisen.

