Nyhedsbrev maj 2020
Fælles
Personale: Irene stopper pr 1. maj. Hun tager en uddannelse som pædagogisk assistent pr. 1. maj 20
og ca. 42 uger frem. Vi glæder os til at følge dig. Jytte er sygemeldt i en periode.
Sommerferie: Foråret er over os og der er ikke længe til sommer. Så her i brevet er der en
ferieseddel som I skal udfylde og aflevere. Senest 1.maj. Så det er faktisk nu.
Vand på lege pladsen: Da reglerne siger, at vi skal have adgang til vand og sæbe på legepladsen har vi
nu fået to finde vaskeborde. Fint det gik så hurtigt med jer fra bestyrelsen at få det installeret.

Vuggestuen

Tillykke til

Agnes 1 år

Efter en lang karantæne grundet Covid-19, er det dejligt at få børnene tilbage i vuggestuen, selvom
alting er blevet noget anderledes, end vi før har været vant til, og I vil opleve en ny indretning af
vuggestuen. Denne ændring skyldtes blandt andet, at børnene er blevet delt op i 3 legegrupper efter
både alder og mødetider, som de befinder sig i hele dagen. Dette medfører ligeledes at vuggestuens
indendørs faciliteter er blevet delt i 3. I forbindelse med opdelingen, er der blevet sat to nye
“gitterlåger” op - én i døren ind til tumlestuen, og den anden deler vuggestuen i to områder.
Derudover har vi fået to nye udendørs legeområder.
Personale og opdeling: Idet børnene er opdelt i legegrupperne hele dagen, vil det betyde, at vi får
brug for en hjælpende hånd, i form af et større behov for at anvende vikar. Dog sørger vi for, at der
altid vil være et fast personale fra vuggestuen i åbningstiden.
Emne i maj: Vi vil fortsætte vores emne “Forår” i maj, hvor vi vil plante lidt forskellige grøntsager og
urter i vores plantekasser på legepladsen. Endvidere kommer vi til at snakke meget om smådyr,
blomsterne og træerne som springer ud.
Børn: I april sagde vi farvel til Andrea og Liva, som begge er startet inde i børnehaven. Vi ønsker dem
begge det bedste i fremtiden, og ser frem til at følge deres udvikling. I maj byder vi Agnes og
hendes familie velkommen i vuggestuen, og vi ser frem til at lære jer at kende.
Solen varmer: Det bliver varmere, og solen skinner kraftigere, derfor har vi en forespørgsel på, at
børnene får sommerhatte og tynde huer med i deres kasser.

Børnehaven

Tillykke til

Leonardo 5 år

Grupperne og positive børn: Vi har nu styr på vores grupper. De er delt op efter deres kommetider.
Det er vigtigt og rart for børnene at I laver evt. legeaftaler med børn fra deres egen gruppe. De er
tre grupper med navnene æbler, bananer og pærer. Spørg endelig hvis I gerne vil vide hvem jeres
børn er i gruppe med. Vores legeplads er blevet delt op i 6 zoner. Tre i vuggestuen og tre i
børnehaven. Og børnene er blevet rigtig gode til at blive inden for disse. Man må sige at I har nogle
tålmodige og positive børn. Der er meget få som har det lidt hårdt i disse tider med afleveringen. Og
det kan være hårdt at være den sidste i sin gruppe, der bliver hentet. Alt er nyt og fyldt med regler
og så er vi ude hele dagen. Og alt den friske luft gør os mere trætte. Og så må man sige at vi har et
børnehus fyldt med meget rene hænder. Men vi vil gøre vores bedste for at jeres børn får en dejlig
dag i børnehaven.
Det pædagogiske arbejde: Vi er alle trætte af at vi er nødt til at tilsidesætte noget af det
planlagte pædagogiske arbejde med jeres børn. Især førskolebørnene må tålmodigt vente. De har
endnu ikke været på besøg på skolen, og det ser desværre nok også ud til det vil trække ud. Men til
gengæld er vi i gang med at skrive vores eget eventyr, højtlæsning, forskellige spil og rim og remser.
Vi er ved at finde ud af, hvornår på dagen vi kan putte noget fast pædagogik ind. Kan fortælle at det
første af vore egne eventyr er skrevet. Nu skal der bare tegnes billeder til det. Og laves en
fortælling på film m.m. Vi påtænker også at lave en lille fællesspire have som alle kan se på.

På tur: Vi vil ikke tage på større ture i maj måned, så som tur til Viborg. Men en spontan gåtur i
området vil vi forsøge at få stablet på benene.

Sommerferie

2020

Nu er foråret over os og inden længe kommer sommeren.
Derfor skal vi til at planlægge ferie. Vi vil gerne have at i aflever
senest d. 1. maj så vi ved hvornår jeres familie holder ferie.
Der kommer en seddel senere, til de dage, hvor i har behov for
pasning.
Husk at vi har ferielukket i ugerne 29 og 30
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Vigtigt brev fra Bestyrelsesformanden
Børnehuset har behov for, i videst mulige omfang at kunne planlægge vores medarbejderes
mødetider, så vi kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for gruppeinddelinger. Det er
derfor vi har anmodet alle forældre om at oplyse de tidspunkter hvor børnene afleveres om morgenen
og ligeledes tidspunkt for afhentning om eftermiddagen.
I kan hjælpe os meget ved:
- at oplyse disse tidspunkter så præcist som det er muligt.
- at oplyse tidspunkter for minimum en uge - gerne længere.
- at overholde de oplyste komme/gå tider
Det ene ting der udfordrer os mest er hvis der bliver afleveret flere børn om morgenen end det vi
har personale til. Altså hvis børn afleveres tidligere end oplyst.
Ligeledes kan det være udfordrende hvis børn afhentes senere end forventet, da vi så er nødt til at
holde mere personale i Børnehuset end planlagt.
Vi er naturligvis bevidste om at den plan man har for dagen, pludselig kan ændre sig og man bliver
presset ifht. afhentning, og det vil vi naturligvis håndtere fleksibelt. Ring gerne til Børnehuset hvis
du kan se du bliver forsinket.
Det er ikke et problem at ankomme senere.
Det er ikke et problem at hente tidligere.
Det er ikke et problem at holde en eller flere fridage.
Vi håber på jeres forståelse for disse ting og ønsker med denne information blot at gentage
vigtigheden af at vi har behov for jeres hjælp til at komme gennem det "bøvl" som vi skal håndtere i
vores "nye hverdag".
På forhånd tak.
Mvh. Morten Lange.

