Knudenyt
JUL, JUL, JUL, JUL, så det endelig bleeevet JUUUUL. Rigtig glædelig december måned.

Julen er traditionernes højtid og det gælder selvfølgelig også hos os i Knuden. Hos os står
december måned på hygge, bagerier og nogle dejlige juleturer ud af huset. Og gad vide om
ikke vi får besøg af et vores drillenisser Julius og Juliane igen i år.
Torsdag den 6. december har vi vores årlige forældre-julehygge. Vi starter kl. 14:00 og kl.
14:10 går børnehavebørnene Luciaoptog. Traditionen tro er der klippe-klistre hygge og kaffe
og æbleskiver. Hvis I gerne vil bage en kage så giv endelig besked.
Mandag den 10. tager vi på vores årlige juletur, igen i år går den til Plantorama, hvor vi skal se
deres flotte udstillinger, og lidt på dyrene.
Fredag den 14. har vi vores årlige julefrokost. Samme dag skal vi desværre også sige farvel
til Gitte der har sidste dag, inden hun skal hjem og arbejde i sin mands firma.
Torsdag den 20. er det tid til årets julegudstjeneste i Tårup Kirke, i år med præsten Jørgen
Holm. Vi vil gerne at alle børn er i Knuden kl. 8:00 så vi er klar til bussen, (vi forventer at
være i kirken 8:30), vi kører fra kirken med bussen igen 10:21.
Vi vil også i dagens anledning gerne invitere de bedsteforældre der skulle have tid og lyst til
at være med.
Vi udnytter også dagen til en ekstra BabyCafé og vil gerne invitere forældre og kommende
børn til at være med til dagen også.

Efter en lang periode med legetøjsfredag har vi i december måned valgt at det skal på pause,
og derfor vil alt medbragt legetøj i december måned ligge på rummet også om fredagen.

Aktivitetsplan for December
Mandag d. 3.
Tirsdag d. 4.
Onsdag d. 5.
Torsdag d. 6.

Forældre julehyggedag fra kl. 14:00 (tilmelding på Pulten)
Luciaoptog kl. 14:10

Fredag d. 7.
Mandag d. 10.
Tirsdag d. 11.
Onsdag d. 12.
Torsdag d. 13.
Fredag d. 14.

Juletur til Plantorama – Husk autostole, alle børn møder 8:15
BabyCafé
Julefrokost i Knuden, derfor ingen madpakker

Mandag d. 17.
Tirsdag d. 18.
Onsdag d. 19.
Torsdag d. 20. Julegudstjeneste – alle børn møder senest kl. 8:00
Fredag d. 21.
Mandag d. 24.
Tirsdag d. 25.
Onsdag d. 26.
Torsdag d. 27.
Fredag d. 28.

Rigtig glædelig Juleaften - LUKKET
1. juledag – LUKKET
2. juledag - LUKKET
Lukket
Lukket

Søndag d. 30.
Mandag d. 31.

Tillykke til Andreas der fylder 3år
Nytårsaftensdag, Lukket

