Nyhedsbrev juni 2020

Fælles
Lukket! Husk at børnehuset er lukket helt Grundlovsdag, fredag d. 5. juni.
Husk! at vi i ferieperioden kun har åbent i det tidsrum, der er tilmeldte børn. Får man akut brug for
pasning udenfor de tider man har tilmeldt sit barn, skal det meddeles mindst dagen før, inden middag,
da det kan betyde at vi skal indkalde ekstra personale.
Snapstinget kommer til os: Snaptinget som vi hvert år plejer at deltage I, er desværre aflyst. Så vi
kommer ikke på tur til Viborg sidst i juni. Men takket være Maj-Britt, som sad klar ved tasterne på
minuttet, da tilmeldingerne for en teaterforestilling blev åbnet, har vi nu den glædelige nyhed, at
kunne fortælle, at Snapstinget kommer ud til os i Børnehuset med teaterforestillingen:” Indeni”. Det
sker onsdag den 24. juni. kl. 9.00-9.30 og kl. 10.30-11.00. "Indeni" er en fin forestilling om at kunne
gennemskue hvad der er bag noget andet.
Vi ser det vi ser, i særdeleshed hvis vi ikke er så store, men tit er der noget bag.
Det sker, at ting ligner noget vi kender, men indeholder noget helt andet, og andre gange ser vi noget
helt nyt, som indeholder noget gammelkendt. "Indeni" er en åben forestilling, hvor der er plads til at
publikum blander sig. Formålet er at give børnene en kulturel oplevelse og at de stifter bekendtskab
med teater og drama. Vi deler børnene op i to grupper vuggestuebørn og børnehave børn.
Solen: Det er vigtigt at I huske at smører jeres barn ind hjemmefra, da vi første giver jeres børn
solcreme på over middag.
Ud i det blå og OL: I Maj måned var det meningen vi skulle have afholdt vores ud i det blå
arrangement. Det blev desværre aflyst. Men vi håber på vi kan arrangere det igen til næste år. Vores
næste store arrangement vil ligge den 11. september hvor vi arbejder på at arrangere et mini Ol i
Langsø Børnehus. Vi skal b.la. prøver at skrive vores egen ol-sang. Og I forældre skal tage
motionstøjet på og deltage sammen med jeres barn. Hvis der er restriktioner på hvor mange vi må
deltage, vil vi begrænse os til det kun er forældre og barn der deltager og ikke søskende. Mere info.
kommer efter sommerferien.

Vuggestuen

Tillykke til

Lilly 2 år

Juni og og sommer: Sommeren er kommet, og det betyder, at vi i juni begynder på et nyt emne,
“Udeliv og Sommer”. Dog vil dette komme i sammenhæng af vores forgangne emne “Forår og Udeliv”,
da vi fortsat skal vande og snakke om vores urter og grøntsager i plantekasserne. Derudover vil vi
tage rim og remser, sanglege osv. med ud på vores gåture og legepladsen.
Maj måned: Den forgangne måned har vi sået en masse urter og grøntsager i vores plantekasser,
heriblandt rødbeder, spinat, radiser, dild og jordbær. Vi glæder os til fortsat at passe
plantekasserne, så vi i sidste ende forhåbentlig kan høste det hele og smage på det.
Informationskilde: I maj har vi fået lavet en lille informationskilde om vores frokost, således I
forældre bedre kan få indblik i, hvad vi spiser. Den hænger på vores blå tavle inde på stuen ved døren
ud til soveskuret. Her hænger vi dagligt billeder op af pålæg og grøntsager.
Børn: Freja starter i vuggestuen i juni, og vi glæder os til at tage imod hende og hendes familie, samt
lære dem at kende. I juni siger vi farvel til Bertil, som starter inde i børnehaven. Vi glæder os meget
til fremover at følge hans udvikling og rejse i livet. Vi ønsker Bertil og familie det bedste i
fremtiden.
Covid-19 påvirker desværre fortsat vores dagligdag, således vi stadig skal være ude mest muligt.
Derfor opfordrer vi til, at børnene så vidt muligt altid har regntøj, gummistøvler og termotøj
hængende i garderoben.

Børnehaven

Tillykke til

Bertil 3 år

Hjælp jeres barn. Husk at se om der er tøj i kassen til næste dag og hjælp dem med at rydde op, så
de kan finde deres ting. Husk selvfølgelig navn i så vi også kan hjælpe. Altså forbi kassen hver dag og
tømme, for vådt tøj og tegninger, inden man tager sit barn med hjem.

Maj måned og vejret med Covid-19 regler: Sikke et skiftende dejligt vejr vi har haft i denne
måned. Og heldigt for de da vi jo har skullet være så meget ude. Børnene har taget det super godt
med at være delt op og med de mange restrektioner. Selv om der ikke har været meget direkte sol er
det stadigt vigtigt med solcreme. Det er vigtigt at I huske at smører jeres barn ind hjemmefra, da vi
første giver jeres børn solcreme på over middag.
Nyt barn: Vi siger velkommen til Bertil, som kommer fra vuggestuen. Vi glæder os til at tage i mod
dig.
Førskole: Covid-19 har i den grad påvirket vores førskolebørn. Vores planlagte besøg med 6
”skolebesøg” og mindst 10 gange deltagelse ved morgensamling er blevet aflyst. Vi har dog heldigvis
fået arrangeret to besøgsdage på skolen inden sommerferien. Dette er muligt da de nyt retningslinjer
tillader det. Dagene bliver onsdag den 3. juni og onsdag den 17 juni. Kl 8:30- Line tager med den 3. og
Sara den 17. Marlene står for smid ud festen den 17. juni. Se invitation til ”smid ud festen” nedenfor.
112- dagen blev desværre også aflyst. Marlene vil undersøge og beslutte sammen med skolen, om
førskolebørnene 2020 evt. kan deltage næste år. Information om dette kommer senere.
Til forældre med førskolebørn: Husk at tjekke facebooksiden: Førskole på Langsøfriskole og
Børnehus.
Førskolesamtaler med jer forældre, skolen og os onsdag den 10. juni. Se uddelte invitation og
information.
Børnefællesskab: Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge hvordan børnefællesskabet har det i
vores børnehus. Nogle af de spørgsmål som vi forsøger at finde svar på er fx. føler alle børn, at
de har venner her i børnehaven og giver de udtryk for at de er inkluderet i børnefællesskabet, som
omslutter dem i hverdagen. Vi er nysgerrige på, om børnene fortæller noget hjemme, hvad de
fortæller og hvordan de giver udtryk for deres trivsel. Vi har udvalgt nogle af børnene og forældre
til disse børn er blevet informeret.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer
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Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer

Smid ud fest
Så er der ikke længe til at vi skal sige farvel og på gensyn til de ældste børn i børnehaven. Så derfor
vil vi gerne se jer til ”Smid ud Fest” onsdag den 17.juni kl 14-15:30. Her skal vi hygge os lidt sammen
og barnet får et par gode ord med på vejen.
Program
Kl 14

Velkommen og en lille fælles udtalelse af børnene.

Kl 14:10

Uddeling af ”den gode stol” og et godt ord med på vejen

Kl 14:30-15

Hyggelig samvær med frugt og andet børnene har tage med

Kl 15

Børnene smides ud af børnehaven.

Kl 15:30

Festen afsluttes på legepladsen. Vi siger farvel og tak og på gensyn.

Denne dag er kun for Barnet og mor og far. Ingen søskende. Til denne fest er det førskolebarnet der
får den fulde opmærksomhed. Vi glæder os til at se jer. Aftal med personalet, med hensyn til det
man gerne vil tage med.
Da vi jo i disse covid-19 tider skal begrænse antallet af deltagere, må hvert barn kun have en
forælder med.
Med venlig hilsen
På personalets vegne
Marlene

