Nyhedsbrev dec. 2013
Bedsteforældredag
Vejret var imod os, men alligevel sikken en dejlig dag vi havde i fredags.
Børnene mødte glade og spændte op - uden at være overspændte - og
bedsteforældrene var bare så positive. Tænk vi var små 80 mennesker i huset
og alt forløb hyggeligt og planmæssigt uden larm. Hvert enkelt barn viste sine
gæster rundt, der blev budt velkommen, man producerede julepynt og kunne
gå ud i bålhytten og dér lave den fineste juledekoration.
Senere fik vi saftevand, kaffe, pebernødder og de af jer bragte kager. Tusind
tak for den store opbakning, hver gang vi beder om kagebagning. Det blev en
dejlig dag, hvilket jeg håber, vores gæster osse synes.

"Nyt domicil"
Vores kommende domicil, Søvejen 7, er købt pr. 01.12.13. I dag blir' der
slæbt brænde til huse derfra - af børn og voksne.
Det blir' en spændende og travl tid mht. huset, indtil det er indflytningsklart.
Der bliver osse brug for en forældreindsats, som arbejdslørdage, hvilket I
hører nærmere om senere. Nu ved vi ihvertfald, hvor vi skal være og hurra for
det.

Plakat
Vores nye bestyrelse har lavet den flotteste plakat, som skal hænges op i
nærmiljøet. Og måske blir' I spurgt, om I vil være så venlige at placere den et
givent sted. Den kan ses og nydes på vores hjemmeside, hvor man osse kan
se nogle meget positive forældre- tilbagemeldinger på bestyrelsens
"respons"- forespørgsel.

December
Nu er startsskuddet gået til den travleste tid i nissernes liv. Og det betyder
osse, at vi her har travlt og mange gøremål. Hver formiddag har vi samling,
hvor vi laver Shanes jul.
En lille figur skal laves, børnene gør det på skift, og der læses en historie op.
Desuden er nisserne Julle og Rumpe kommet ud af deres skjul, og de kommer
med børnene hjem. Så må vi se, hvilke nissedrillerier og pusseløjerligheder de
finder på.
Vi synger julesange, så det gjalder.
Desuden har vi nogle hemmeligheder, men det sir' vi ikke noget om.

Kirkegang
På tors. tar' vi alle i kirke og indtager vores medbragte madpakker i
præstegården.

Juletur
Tirs. d. 10 dec. skal vi på juletur til Horsens. Vi skal til julestue på Horsens
Museum og det glæder vi os til. Der vil blive fortalt om jul i gamle dage, blive
læst historier op og vi skal danse om juletræ.

Mere dec.
D.13 dec. kommer skolebørnene og går og synger Lucia for os - en rigtig sød

tradition.
D. 16 dec.skal vi ha' julefrokost og det er med det hele. Lun leverpostej æg,
rejer osv.
D. 20 dec. har Julemanden meldt sin ankomst, så vi håber da bestemt, at vi
kan finde ham???

Go' jul
Vi ønsker alle en dejlig og forhåbentlig ikke alt for stresset dec. måned.
Venlig hilsen Personalet

Med venlig hilsen
Vestbirk Naturbørnehave
www.vestbirknaturbornehave.dk
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