December 2019
I december måned har vi fokus på kultur, æstetik og fællesskaber. Julen er en
tradition, som byder på mange forskellige pædagogiske aktiviteter og mulighed for
leg, kreativitet og fantasi.
• Børnene præsenteres for et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, som f.eks.
Lucia, krybbespil, historiefortælling og sang. De kulturelle aktiviteter giver børnene
inspiration til at sætte nye lege i gang.
• Børnene får kendskab til nye sange og sanglege. Vi har udvalgt to sange, som vi alle
øver os på, på stuerne og som vi hver fredag synger i fællessalen til Syng og dans.
• Børnene får et større kendskab til nærmiljøet og det omgivende samfund med besøg
på Dybbøl mølle, Christians kirken og Sønderborg slot.
• Vi laver julepynt og hemmeligheder, hvor der er fordybelse og børnene får kendskab
til nye materialer.

Aktiviteter i december
Onsdag d. 4. december. Julegudstjeneste i Christians kirken for alle mellembørn og
ældste børn. Afg. fra Parken kl. 9:15.
Vi spiser risengrød alle sammen (lille madpakke).
Torsdag d. 5. december besøger alle mellembørn Dybbøl Mølle, og samme torsdag er
alle ældstebørn på tur til Sønderborg slot.
Onsdag d. 11. december. Krybbespil for vuggestuen og yngstebørn i børnehaven fra kl.
9:15 – ca. 10. Vi får besøg af Trine Høy, der er kirkekulturmedarbejder ved Christians
kirken. Vi skal være i fællessalen.
I uge 50 holder vi børnejulefrokost på alle stuer, tirsdag holder gul stue, onsdag
holder vuggestuen, og torsdag holder rød stue børnejulefrokost fra kl. ca. 10 – 12.
Grøn stue holder julefrokost-fest onsdag fra kl. 17-19, når alle andre børn er gået
hjem.
Der vil være mere information om arrangementerne på nembarn.

Vi glæder vi os til en dejlig julemåned med
julehygge og juletraditioner
Julen varer ligetil påske … Vi modtager gerne jeres brugte
juletræer, I er velkommen til at vippe dem over hegnet, hvis i
kommer med det uden for åbningstid. Der er rigtig meget god
leg i masser af god leg med juletræer.

