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Julehygge i Børnehuset Stribonitten 2016. 

I december står den på julehemmeligheder og jule aktiviteter. Vi skal synge julesange, lave jule 

pynt og jule knas…..meen hvis der kommer sne -  så skal vi først og fremmest ud og kælke 

I vuggestuen hygger vi med synge julesange inden frugt, spise julegodet, lave julepynt og pynte 

op til jul. 

I børnehaven julehygger vi, når vi holder rundkreds i de aldersopdelte grupper inden frokost. Vi 

har 4 søde drille nisser, Julius, Juliane, Børge og Ruth, som på skift kommer med børnene hjem. 

Nissen kan godt finde på at lave nisse drillerier hjemme hos jer og hvis I har lyst må I gerne lave 

et lille brev, hvor I skrive lidt om hvad Nissen har oplevet hjemme hos jer.  

Nissen på loftet laver også nogle gange lidt narrestreger og han gemmer godter til os, som 

børnene skiftes til at finde. Det foregår på den måde at alle børnenes navne ligger i en julesæk, 

den der bliver trukket, skal gætte hvor Nissen har gemt godterne og finde dem. 

Vi får i starten af december juletræet sat op, sponsoreret af Birthes firma BM-Bogense. Træet 

pyntes løbende, med alt den flotte pynt som børnene laver. 

D. 13.12. kl. 15.30 går børnene i børnehaven Lucia optog. Alle børnene skal være her kl. 15.00, 

og de må meget gerne have hvidt tøj på. Børnene glæder sig meget og har svært ved at vente alt 

for længe, derfor beder vi jer være klar præcis kl.15.30. Vi byder på lidt kaffe/te og luciabrød 

bagefter. Vi glæder os til at se jer og arrangementet slutter kl.16.30. OBS: hjælp ønskes til at 

rydde op 

D. 9.12 kl. 10.15 skal vi igen i år til børnejulegudstjeneste i Strib kirke, både børnehaven og 

vuggestuen går om og i kirken. 

d. 20.12 kommer der måske en mand på besøg med rødt tøj og skæg  men det er hemmeligt.  

VI ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt og lykkebringende nytår. 

Fra alle os i Stribonitten. 

 


