Salem Åpen Barnehage
Kl. 10-15

Kl. 10-15

Kl. 09-15

Månedsplan for desember 2018
Tema: Advent og Jul
Velkommen til Salem Åpen Barnehage. Vi holder til i underetasjen i Salem
konferansesenter
Denne måneden ønsker barnehagen å være en fredelig sone, der barn og voksne kan
senke skuldrene og bare være sammen og kose seg litt med førjulsforberedelser.
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Mandag 3. desember
10.00 Kakemenner

Tirsdag 4. desember

Torsdag 6. desember

10.30 Besøk i Pepperkakebyen 11.00 Julevandring
11.30 Varm lunsj
11.00 Advent samlingsstund 11.30 Lunsj
12.30 Besøk i Pepperkakebyen 13.15 Frukt
11.30 Lunsj
13.15 Frukt
12.30 Vi pynter juletre
13.15 Kakemenner
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Mandag 10.desember
10.00 Lager julepynt
11.00 Drama samlingsstund
11.30 Lunsj
13.15 Vafler

Tirsdag 11. desember

Torsdag 13. desember

11.00 Julekonsert med tre
musikere fra Filharmonien
11.30 lunsj
13.00 Trimløype
13.15 Frukt

11.00 Lucia-feiring
11.30 Julegrøt
13.00 Juletregang
13.15 Lussekatter

Rammeplanen sier:
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får
kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli
kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
Pepperkakebyen
Vi besøker pepperkakebyen tirsdag 4 desember og da er det gratis adgang for barn og
voksne. Vi tar to besøk den dagen, så se hva som passer best for dere.
Julevandring
6 desember er det julevandring i barnehagen. Den skal ta oss på en vandring
igjennom juleevangeliet
11 desember får vi besøk av tre musikere fra Bergen Filharmoniske orkester

Vi starter opp igjen etter
Søndag 16. desember
juleferien
Vi synger julen inn i Salem
3. januar
Barnehagen er
velkommen

Luciafeiring
Vi skal feire Luciadagen i barnehagen 13 desember.
Salem Åpen Barnehage er et gratis tilbud til førskolebarn i følge med en voksen. Vi
serverer lunsj hver dag kl. 11.30. Pris for lunsj er 25 kroner.
Vi holder til i Sigurdsgt. 6, inngang fra Neumannsgate, like ved Starbuck.

Se www.salem.no for mer informasjon. Følg oss gjerne på Facebook.com/salemapenbarnehage
Månedens sang:
Vårt første lys vi tenner,
og stirrer mot det blå
Vårt første lys vi tenner,
Guds sønn vi venter på.

