Nyhedsbrev-November 2015

Nu lakker november måned snart ud. Det har været en tid med masser af forberedelse, til lanternefesten.
Huset summede og der blev sunget lanternesang samt vores indianersang. Børnene har nydt alle
forberedelserne, både at synge, klippe, klister, historier, snakke om lys/mørke, pynte og alt mulig anden
klargøring som der har været. 
Det var en hyggelig lanternefest, og det var rart at se, der var så mange fremmødte, det er sådan en
fantastisk tradition. Vi har ikke været så opdelt på stuerne, og det har været super hyggeligt. Børnene har
virkelig nydt det, storegruppen har været fantastiske til at hjælpe stuegruppe børnene, og det har været til
stor glæde for alle, og vi har kunne se hvordan storegruppen er vokset, og der er blevet knyttet et fantastisk
venskabs/hjælpsomt bånd mellem alle.
Vigtig dato
Fredag d. 4 december er det Marius’ fødselsdag, og hele børnehaven skal hjem og besøge ham, til hans
fødselsdagsfest. Det glæder vi os rigtig meget til. Hvis der er nogen forældre, som har lyst til at hjælpe med
at køre den dag, må i meget gerne lige tage fat i personalet 
Onsdag d.9 december holder vi julefrokost sammen med børnene, og børnene får hver især et ordkort med
hjem, med det mad de skal medbringe til et fælles julebord. Så en meget lille madpakke den dag. Og husk
endelig nissehuerne.
Mandag d. 14 december holder vi kaffedag med Lucia optog, hvor alle jeres børn skal deltage. Det bliver en
rigtig hyggelig dag, så sæt kryds i kalenderen, for vi starter kl 15, Lucia optog starter kl 15.30  Se seddel vi
har hængt op i børnehaven, vi vil gerne have et par forældre til at bage kage. Hvis nogen har lyst til at
komme og hjælpe med at lave kaffe og the, så prik lige til personalet 
Fredag d. 18 december skal vi til julegudstjeneste i Sahl kirke. Vi skal synge julesamler, som vi skal have
øvet os på her i december, og høre om det lille Jesus barn.
Det er ved at være tid til, at flyverdragter, ekstra sokker, huer og vanter kommer med på rummene. Så
det kan være det er tid til at opdatere kassen med skiftetøj.
Fødselsdage i december:
Den 4. december fylder Marius 5 år.
Den 31. december fylder Line 4 år.
Velkommen til:
Den 1. december siger vi velkommen til William, Ida og Susanne. Vi glæder os til at lære jer at kende 

