JUL I ØRNEVANG BØRNEHUS 2017

I Børnehuset er der flere forskellige traditioner i forbindelse med julen. Overordnet kan vi sige, at vi holder
fast i traditioner og intentionen er, at alle skal have en hyggelig og sjov måned. Indholdet kan være
forskelligt afhængigt af, om det sker i vuggestuen eller i børnehaven. I kan følge med i ”Julekalenderen” på
info. tavlerne og der ophænges opslag om dato for alle aktiviteter.

Nissebesøg (børnehaven)
I mange år har de enkelte børnehavestuer fået besøg af nogle nisser. Børnene får på skift en nisse med hjem,
som de skal passe på og have med til nissesamling næste dag. I år skal vi ud og finde nisserne fredag d. 1.
december. Det ”plejer” at være sådan, at ballonnisserne på forunderligvis er landet i børnehaven i løbet af
natten med breve fra julemanden. Han beder om hjælp til at passe sine uvorne nisser 
Mågerne får besøg af Nissepjok, Papegøjerne får besøg af Hyldemor og Uglerne får besøg af Nissefine
Børnene skal være her senest kl. 9.30 den 1. december 2017.
Vi må desværre fortælle, at vores nissevenner ikke altid opfører sig lige pænt, når de kommer med hjem på
besøg. Vi har igennem tiden hørt mange forskellige historier fra deres besøg hos børnene. Hvis I har
spørgsmål om nisserne så kontakt bare personalet.

Juledekorationer
Alle børn har mulighed for at lave en juledekoration og få med hjem inden d. 1 december. Da vi har rigtig
mange lys i kældrene får Pingviner og Ugler disse og det er kun Måger og Papegøjer, der skal medbringe et
lys. Medbring dekorationspynt til fælles brug. Vi laver dekorationer tirsdag d. 28 og torsdag d. 30 november.

Nissepynt (børnehaven)
Som noget nyt i år må alle børn meget gerne medbringe en nisse senest torsdag d. 30 november. Vi pynter
Børnehuset med alle jeres fine nisser. I får dem med hjem, lige inden vi går på juleferie. Husk navn på 

Nissesamling (børnehaven)
Vi holder nissesamling hver dag i forbindelse med frokost. Her fortæller de børn, der har haft nissen med
hjem, hvad de har oplevet. Vi synger julesange, tænder julelys og hygger os. Enkelte dage vil
nissesamlingen blive holdt i forbindelse med frugt.

Cirkus Nissesjov
Igen i år kommer Cirkus Nissesjov og optræder for os. Skovvang Børnehus kommer også og oplever det
sammen med os. De kommer onsdag d. 29 november kl. 10. Vi glæder os.
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Aktiviteter opdelt efter alder
I børnehaven er der tradition for at de enkelte grupper har en aktivitet, som de andre børn ikke har.
Lillegruppen - de 3 årige - henter pynt i skoven til juledekorationerne og køber ind til julefrokosten
Mellemgruppen - de 4 årige - laver julepynt til julefrokosten og bager julesmåkager
Storegruppen - de 5/6 årige - besøger Frederiksborg Slotskirke og går Lucia

Julefrokost
Årets julefrokost, i børnehaven, foregår onsdag d. 6. december
Børn og voksne handler og laver mad til fælles julefrokost-buffet. Måske kommer der også en sang under
julefrokosten?
Lillegruppen handler til julefrokosten.
Mellemgruppen dækker bord inden julefrokosten.
Lillegruppen og storegruppen laver maden til julefrokosten.
Til en julefrokost børnene gerne have ”fint tøj” på.

Uglestuen i december (børnehaven)
Mandag d.4. december skal Uglerne besøge Frederiksborg Slotskirke, hvor de har en aftale med præsten
Henrik, som viser rundt og fortæller om Lucia. Vi deltager sammen med Skovvang Børnehus og synger
Lucia i kirken.

Lucia

Vi har tradition for, at de ældste børnehavebørn (Uglestuen) går Lucia. I år har vi lavet en aftale med
Skovvang plejecenter, så årets Lucia program for Uglerne er:
Tirsdag d.12 december om formiddagen for vennerne i børnehaven
Onsdag d.13 december om formiddagen på Skovvang plejecenter
Onsdag d.13 december for familierne
I tiden op til, vil Uglerne øve sig mange gange. Det er en svær sang, så I gerne øve Jer derhjemme.
Vi har Lucia-optog onsdag d. 13. december kl. 16.00 for Børnehusets familier. Børnene lægger et stort
arbejde i at øve sig på at gå Lucia. Derfor er det vigtigt, at forældrene til disse børn, prioriterer at komme og
tænk hvis alle forælder kommer Kom lidt før, børnene kan næsten ikke vente, så vi starter på slaget.
I forbindelse med Lucia holder vi åbent hus fra 15.30 til 16.30, hvor vi har fornøjelsen af at servere
kaffe /te/ saft og lidt mundgodt. Vi glæder os meget til at se Jer.
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Juletræsdans & Risengrød
Torsdag d. 21. december holder vi fælles juleafslutning efter en hyggelig julemåned. Vi mødes i
fællesrummet kl. 9.45 og danser om juletræet, synger julesange og leger. Bagefter spiser
børnehavebørnene risengrød. De skal huske en lille madpakke til formiddag og eftermiddag.

Der laves hemmeligheder i hele Børnehuset. Kan åbnes juleaften 
Vær loyal og spørg ikke ind til hvad børnene har lavet

Lille husker med stor betydning
Vi vil gerne vide, om dit barn holder fri i nogle af dagene op til jul eller efter nytår.
Bemærk i øvrigt at børnehuset er lukket mellem jul og nytår. Sidste dag inden jul er 22 december. Vi åbner
igen tirsdag d. 2 januar 2018.

Sidst men ikke mindst

Rigtig god jul til alle børn, forældre og ansatte
i Ørnevang Børnehus
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