Nyhedsbrev oktober

Fælles
Åbningstider i uge 42: Der er kun åbnet i børnehuset efter de tider, som der er meldt børn til.
Oprydning før efterårsferien: Husk at tømme/rydde op i dit barns rum inden ferien. Efter ferien vil
jeres barn have brug for, at I har lavet en opfyldning af skiftetøj, så de ikke går og fryser. Vi går en
mere kold og våd tid i møde, så væk med sommertøjet og i med både lange bukser, termotøj, regntøj,
varm trøje, en lille hue og ekstra strømper. Husk i børnehaven at tjekker ”pindsvinene” for støvler
der er i overskud. Der står glemte sager på det røde bord. Det er ikke er væk efter ferien vil blive
sendt til genbrug.
Skolernes motionsdag: I år tager vi hensyn til og passer på hinanden, og laver vores egen motionsdag.
Det vil foregå på sportspladsen.
Covid-19 og symptomer: Hvornår må dit barn komme tilbage i børnehuset efter symptomer der
kunne være Covid-19. Se denne pjece fra Sundhedsstyrelsen. https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-for%C3%A6ldre/Informationsmateriale-tilforaeldre-om-boern-med-symptomer-der-kan-vaere-COVID19-eller-som-harhjems.ashx?la=da&hash=6741DE

Vuggestuen
September: I september har vi haft meget fokus på motorik, sanser og bevægelse. Derfor har vores
samlinger været med megen bevægelse, hvor vi sammen med børnene har danset, hoppet kravlet mm.
Men vi har også haft dialog med børnene, hvor børnene har haft mulighed for at komme med deres
egne input til sange, lege og aktiviteter både herinde og ude. Det er selvfølgelig mest været de lidt
større børn, som har været aktiv i forhold til indholdet i vores samtaler. Derfor har vi også haft
fokus på de børn, som er lidt yngre og haft dem med i det, som de har fået noget ud af. De har været
glade for vores sanglege og bevægelseslege. Alle vores børn er vilde med at danse og hoppe. Uanset
hvilken musik vi har fundet frem, hvilket har været meget hoppeline, så er alle med, der hvor de kan.
Vi har også brugt sanserne på forskellige måder. Vi har lyttet til lyde og snakket om dem, og vi har
blandt andet mærket på hårdt og blødt.
Mini Ol: Vi synes alle, at vores OL gik godt, og alle vores aktiviteter op til har været sjovt for både
vi voksne og børnene. Vi har kunnet se og mærke på børnene, at de synes, at det har været sjovt.
Smil har der været mange af, og børnene har selv givet udtryk for, at de ville de bevægelseslege, vi
har lavet.
Oktober: I oktober skal vi sige farvel til Magnus, som starter i børnehaven, og det bliver Mettes tur
til at komme på besøg i børnehaven. Det bliver nyt og spændende for dem begge.

Hvad skal vi i oktober: I oktober starter vi så småt op med at have mindre grupper indimellem, så
der er mere ro til fordybelse uden forstyrrelser fra andre børn. Vi skal b.la. have fokus på børnenes
leg, og nu hvor det bliver efterår, så byder det også op til forskellige oplevelser med vejr og vind.
Logbogen og jeres input: Vi vil opfordre jer til at læse og meget gerne bruge og skrive i vores
logbog. Vi bruger den i vores arbejde til at være med til at udvikle os med jeres børn.
Skiftetøj: I må også gerne medbringe ekstra skiftetøj (bliver hurtigt vådt), en tynd hue og at I
begynder at tænke i, at vi går en koldere tid i møde.
Sidst herfra. Vi nyder at være sammen med jeres børn og samarbejdet med jer.

Børnehaven

Tillykke til

Magnus 3 år, Antoni 4 år, Maja 5 år

Børn: Vi har sagt velkommen til Magnus, som kommer fra vuggestuen. Hermine og George har vi sagt
farvel og på gensyn til. De kommer tilbage lige før eller efter jul.
Personale: Vores vikar Christina, som dækker Lines timer har fået fast arbejde.
Kolde tær, våde og beskidte støvler: For at undgå våde og kolde tær, vil vi venligst bede jer hjælpe
jeres barn med, at huske at tage sko/støvler af på måtten, når man kommer ind. Børnene er
efterhånden blevet gode til, at sætte dem på ”pindsvindene”, når de kommer ind fra legepladsen. Det
kniber lidt om morgene, når I afleverer. Tag evt. nogle ”til og fra” sko på til og fra børnehaven. Og lad
de beskidte støvler blive i børnehaven. Skoene skal være i skokassen. Den er kun til sko og støvler.
Og husk at de voksnes sko også skal af eller blå futter på.
Regningslinjer og Covid-19: Husk at både jeres barn og jer selv skal vaske hænder (i et minut) eller
spritte hænder når I kommer ind i børnrehavens garderobe.
https://langsoefriskole.dk/uf/70000_79999/72888/18e274aefef8eeeec1bf34d86379f061.pdf?fbclid=IwAR26AB7
PHpNZuQrZd4bp_-M7ZZICqauh1JqJMmxHPLvcyMHuIbXwy9VRwXM
Naturbankotur: Vi tager på tur i området, og ser om vi kan finde de ting, der er på vores bankoplade.
Bankoplade og fund sendes med hjem, så I kan tale med jeres barn om dem.

Vi ønsker jer alle en rigtig god efterårsferie.
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