
MÅNEDSBREV FOR DESEMBER – REBEN <3 

Hei hei, alle foreldre på Reben! 

Nå har vi kommet til Desember, og når vi ser tilbake på November måned, har den vært fylt 

av fine turer, kreative aktiviteter for barna og koselige stunder.  

6. November gikk vi topptur til GIF-bua på toppen av slalombakken. Ungene syns det var 

tungt, men de kjempet seg oppover og var veldig stolte da de var kommet på toppen, og kunne 

sette seg ned i GIF-bua. Der koste vi oss med brødskiver og grilla fiskekaker. Når vi var 

ferdige med maten gikk vi på skattejakt, og ungene fant en pose med kjeks og sjokolade. 

NAMNAM :D 

 

12. November tok vi bussen til Reipå, og besøkte Reipå barnehage. Det var stor stas for 

ungene å møte andre unger, og ikke minst veldig spennende å se på alle rommene i 

barnehagen. Spesielt stas var det å komme inn i pute-rommet, som hadde klatrevegger, og 

masse puter å herje i. Det blir sikkert flere besøk til barnehager rundt i Meløy kommune. 

20. November var vi i det vi kaller Bjørneskogen i svingen. Da måtte vi klatre over en bekk 

på en kjempeglatt trebru for å komme oss dit vi skulle lage bål og spise mat. Ungene koste seg 

med å klatre i trær og gjemme seg for hverandre i skogen. Vi hentet vann fra bekken og lagde 

tomatsuppe med ferdigkokt makaroni fra barnehagen på bålet. Det var tydelig veldig godt, for 

det var ikke en dråpe igjen når vi var ferdige.  

            

27. November tok vi med oss rumpeakebrett og gikk til skolen for å besøke SFO. Barna akte i 

akebakken og storkoste seg i lekeapparatene og ikke minst i snøen. Når det var tid for å spise 

gikk vi inn på SFO og spiste der slik at barna kunne varme seg litt. Deretter fikk de lov til å 

leke med alle de spennende lekene de hadde der. Ungene storkoste seg. 



Nå er vi kommet til Desember og har pyntet avdelingen til jul :D 3. Desember hadde barna på 

Reben adventssamling foran alle de andre barna i barnehagen. Da spilte de instrumenter til 

Bjelleklang, var rotter og nisse til På låven sitter nissen, hadde et lite skuespill som rødnisse, 

blånisse og lillanisse til en blånisse sang (Hvis du og jeg blir venner) og til slutt sang de 

Daidalos sangen – Gi meg slim. Veldig koselig og ikke minst spennende for ungene ☺  

Rampenissen er på plass og gjør nye streker hver dag, til stor stas og litt frustrasjon for 

ungene når de føler de må rydde opp etter han. :p 

     

Desember er fylt av juleaktiviteter og besøk både fra barnehagen og til barnehagen. Vi skal få 

besøk av 8. klasse en dag, og fra kirken en annen dag. Vi skal bake lussekatter og 

pepperkaker, og ha grøtfest. Vi skal gå rundt juletreet på torvet, og gå Lucia i barnehagen. Vi 

skal også en tur til Newton-rommet. Ellers skal vi kose oss med julemusikk og 

julegavelaging.  

 

Vi ønsker dere en god adventstid og ikke minst: 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!  

 

 

     


