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28. november 2017
Kære forældre
Allerførst tak for jeres opbakning, så vi kunne holde to pædagogiske dage. Som jeg
fortalte på forældremødet, har vi arbejdet med, hvordan vi hæver kvaliteten af vores
hverdagspædagogik, og hvordan vi sætter fokus på den tidlige indsats.
Julen nærmer sig - og vi glæder os. Det er tid til nisser, hjerter, luciabørn, hygge, sange, god mad
og samvær med familie og venner. Trappen, vinduerne og garderoberne er allerede pyntet op
med nisser, gran osv., og vi har afholdt vores første adventshygge.
Her får I en kalender over månedens fælles aktiviteter på tværs af huset. BEMÆRK at der flere af dagene er anført
en mødetid, som skal overholdes.
Mandag den 4. december

Adventshygge på Grøn stue og Fællesrummet. Kom kl. 9.00. Hvis I afleverer senere end kl.
9.15, skal jeres barn afleveres på Blå stue.

Onsdag den 6. december

Vi skal til børnejulegudstjeneste i Brønshøj kirke, hvor vores største børn skal gå Lucia.
MØDETID ER SENEST KL. 9.00, da alle går i kirke, så børnene kan ikke afleveres senere.
Når vi kommer hjem, spiser vi risengrød med smør og kanelsukker, og vi drikker saftevand
- præcis som nisserne gør det.

Mandag den 11. december Adventshygge på Grøn stue og Fællesrummet. Kom kl. 9.00. Hvis I afleverer senere end kl.
9.15, skal jeres barn afleveres på Blå stue.
Tirsdag den 12. december

Susanne laver krybbespil (dukketeater) for børn over tre år, hun fortæller om Jesusbarnet.
Kl. 15.00 er der julehygge på stuerne for børn og forældre. Vores største børn går Luciaoptog i hele huset. Se opslag på døren til fællesrummet.

Mandag den 18. december Adventshygge på Grøn stue og Fællesrummet. Kom kl. 9.00. Hvis I afleverer senere end kl.
9.15, skal jeres barn afleveres på Blå stue.
Tirsdag den 19. december

Joy laver lækker julefrokost til alle stuer, så der bliver fest for børn og personale.

Stuerne laver overraskelser med børnene. Det er jer, der skal overraskes, så spørg ikke for meget. Det er også en
stor glæde for barnet at give sine forældre en gave, når alle andre giver og får gaver.
I ÅR HAR VI LUKKET OG HOLDER FERIE FRA LØRDAG DEN 23. DECEMBER TIL OG MED 1. JANUAR 2018
Vi ønsker alle en glædelig jul og/eller en dejlig ferie
og håber, at alle familier får en masse dejlige timer
sammen.
Når I har fyldt maverne eller vil gøre plads til den
gode mad, så gå endelig en tur og besøg gerne
vores legeplads. Måske er der andre forældre at
tale med og venner, jeres børn kan hygge sig med.
Mange hilsner og ønsker om et godt nytår
fra alle i Børnehuset Gemmet/Merete
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