
                               Brobissernes Nyhedsbrev for 

D                                 december 2019 
 

Så er tiden ved at nærme sig julen på ”Slottet”, store og små er 

ved at blive spændte, for der er så mange gode hemmeligheder, at 

man næsten er ved at springes… Vi er kommet godt i gang med at 

få lavet julegaver, her har det enkelte barn øvet sig i øje hånd 

koordinationen, og fået ro til at fordybe sig i processen, det er 

med til at øve sig på at kunne koncentrer sig i lidt længer tid. 

I november er vi også så små begyndt på at lave julepynt til stuen, 

der bruges pincetgrebet når der sættes perler på en ståltråd, det 

er med til at blive bedre at holde på en blyant. Vi vil også klippe en masse pynt, for at 

lære at holde rigtig på en saks, da det kan være svært at følge en streg hvis grebet 

ikke er rigtigt. Når vi laver kreative aktiviteter sidder vi i mindre grupper, her opstår 

der gerne nogle sjove og alvorlige samtaler. 

December byder på en masse traditioner, en af dem er allerede fredag d. 29. 

november kl. 14.00-16.00, det er Venneforeningen der står for Jul på Slottet, der er 

nogle opslag på opslagstavlen, som I meget gerne må tage stilling til. Her vil juletræet 

blive tændt, Det plejer vi at nyde hele december. Vi vil hver dag læse en lille bid fra 

en julekalender historie til vores frokost. 

Cirkusnissesjov: torsdag d. 5. december, skal vi til Slagelse og se Cirkus Nissesjov, Vi 

mødes i børnehaven senest kl. 9.00. 

Kirke: torsdag d. 19. december skal børnene være i børnehave senest kl. 8.00, for vi 

skal hele børnehaven, vuggestuen og Dagplejerne i Slots Bjergby i kirke kl. 9.00, her 

vil vi synge lidt julesange og høre en julehistorie fortalt af Præsten Lars. Når vi 

kommer fra kirke er der risengrød med kanelsukker og smørklat til frokost. Husk en 

madpakke hvis nu jeres barn ikke kan lide denne ret. 

Fødselsdage: Vi siger stort tillykke til Sine som fylder 

”29 år” d. 15. december, vi fejrer hende onsdag d. 18. 

december. Og til Milika som fylder 4 år d. 24. 

december, vi fejrer hende fredag d. 20. december. 

HIP HIP HURRAA… 

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul, 

Samt et lykke bringende nytår. 

 

Mange julehilsner fra 

Pia, Sine, Diana, Camilla, Magnus og 

Jeannette. 


