
                            REVEHIET 
 

Mandag 6.desember Tirsdag 7.desember Onsdag 8.desember Torsdag 9.desember Fredag 10.desember 
TROLLHAUGEN 

 

HA MED DAG! 

Det betyr at vi kan ha 

med oss EN leke 

hjemmefra som får plass 

i sekken.  

 

Kl.09: Røde fjær og 

Hiawata får besøk fra 

Hole bibliotek og hører 

en julefortelling 

BARNEHAGEN  

 
 

Lunsj: LAPPSKAUS        

husk skål og skje i en pose i 

sekken. 
 

 

 

 
 

GRUPPER 

Husk matboks!    

Storefot på 

Julevandring, Hole 

kirke 

Vi går fra barnehagen 

08.30 

 

Røde fjær og Hiawata: 

Juleverksted 

 
 

HALLEN 

Nissegym!                          

Ta på deg nisselue om 

du har.  

…  

TROLLHAUGEN 

 

Julesang og 

nissedans! 

  

Vi rydder og gjør det 

klart til Elger som skal 

overtar etter oss. 

 

 

 

Uke 49 

Evaluering: Desember er tiden vi venter på, spenning og magi for store og små. Lysene er tent og 

vi teller ned. Vi skaper ro og førjulsfred. Vi vil unne andre og kanskje vente. Hvem blir det i dag, en 

gutt, eller en jente?                                                                         

Hjertebarn, julegåter, julesmak, julelukt, ja, nå er dagene våre fylt med jul. Leken Haien 

kommer ble til Nissen kommer. Hæ, kommer nissen nå? Rever forteller om ulike 

rampenisser som har flyttet inn og det lyser ekstra i barneøyne som forteller om alle 

julegleder, store og små. Brått ble det kaldt og mange kalde tær. Rever har virkelig erfart 

at all ull varmer ikke i mange minus.  Små fuglevenner trenger mat i kulda og kjøttmeisen 

har forsynt seg raskt av det vi har lagt ut. Snø gir lykke, se nå pøser det ned sa ivrig rev 

som ønsker seg mere snø. I alle fall nok til å ake      God adventshelg alle sammen                                                               

 

Informasjon:                                                 

* Om minusgradene fortsetter, spiser vi frokost 

inne. Vi skal til Trollhaugen og trenger å starte 

dagen med varme tær.                                                                              

*Ha ekstra ULLsokker og vintervotter i sekken!               

*Dette er siste uke på Trollhaugen dette året, 

neste uke har vi Solplassen som base.                                                     

*3.januar har vi planleggingsdag og barnehagen er 

stengt. 

 

 


