
Nóvember Desember
1 mið 1 fös Fullveldisdagurinn  -  Heimsókn í Hólaneskirkju
2 fim Leikfangadagur -  Má koma með 1-3 hluti 2 lau Piparkökubakstur fore.og barna í leikskólanum
3 fös Almar Atli 2ja ára 3 sun 1. sunnudagur í aðventu
4 lau 4 mán
5 sun 5 þri  Leikfimi - síðasti tími fyrir jól 
6 mán 6 mið
7 þri Leikfimi í íþróttahúsi 7 fim Aðventukaffi  - foreldrum, afa og ömmu boðið í aðventukaffi
8 mið 8 fös
9 fim Tyggjó- og diskódagur - leikskólinn býður tyggjó 9 lau

10 fös  10 sun
11 lau Ingólfur Eðvald 3ja ára 11 mán
12 sun 12 þri                       Ásthildur 50 ára 
13 mán 13 mið
14 þri Leikfimi í íþróttahúsi 14 fim Afmælisdagurinn - Jólatrésferð á Hnappstaðatún
15 mið 15 fös Jólaball Barnabóls                                   Íris F. 38 ára
16 fim Afmælisdagurinn    -   Dagur íslenskrar tungu 16 lau
17 fös 17 sun Andri Már 2ja ára  og  Sigrún Rakel  30 ára
18 lau 18 mán
19 sun 19 þri
20 mán 20 mið
21 þri Leikfimi í íþróttahúsi              21 fim Mjúkdýradagur - afslöppun, mikið lesið og kúrt  í dag
22 mið 22 fös Vetarsólstöður
23 fim Listgreinadagur t.d. leikrit - söngur - munsturgerð 23 lau        Þorláksmessa 
24 fös 24 sun Aðfangadagur
25 lau 25 mán Jóladagur
26 sun       Magnús Sólberg 3ja ára 26 þri Annar í jólum
27 mán 27 mið
28 þri Leikfimi í íþróttahúsi 28 fim
29 mið Hjörtur Máni 2ja ára 29 fös
30 fim Sápukúludagur 30 lau

31 sun Gamlársdagur

#### mán Nýársdagur  2006
2. þri Fyrsti leikskóladagur á nýju ári

Í tilefni dags íslenskrar tungu:
Buxur,  vesti , brók og skó,

bætta sokka nýta, Þótt desember sé dimmur,
húfutetur, hálsklút þó, dýrleg á hann jól.

háleistana hvíta Með honum endar árið,
Talin fyrsta vísa Jónasar Hallgrímssonar og aftur hækkar sól.

Mamma segir, mamma segir :
„Magga fær þá nýjan kjól.“

Hæ, hæ ég hlakka til 
:,:Hreyfar litla fingur:,: hann að fá og gjafirnar :

hreyfa litla fingur og frjósa eina og skot. bjart ljós og barnaspil,
Hreyfa lítinn maga borða sætu lummurnar. 
Hreyfa lítinn nebba Höf.: Benidikt Þ. Gröndal

Hreyfa litla rassa Jólasveinar ganga um gólf
með gildan staf í hendi.

Kalli litli könguló klifraði upp á vegg, Móðir þeirra sópar gólf 
þá kom rigning og Kalli litli féll. og hýðir þá með vendi.
Upp kom sólin og þerraði hans kropp :,: Upp á stól stendur mín kanna,
og Kalli litli könguló klifraði upp á topp. níu náttum fyrir jól,  þá kem ég til manna:,:

                      ljóst í allan vetur.     Höf.:Ókunnur

Á Sæbóli er m.a. verið að syngja um: 

Mánaðarskipulag  Barnabóls  2006

Komdu nú að kveðast á,

Á aðventunni

kappinn,  ef þú getur.
láttu ganga ljóðaskrá

Heim.: Ungi litli.  Steingrímur Arason tók saman

Höf:: Ókunnur

Babbi segi, babbi segir :
„Bráðum koma dýrleg jól.“
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