Nyhedsbrev august 2020

Fælles
Velkommen tilbage: Vi håber, at I alle har/har haft en dejlig sommerferie og møder op med fornyet
energi, helt klar til et nyt og spændende efterår. Et efterår med forskellige temaer og
fokusområder. Vi glæder os til at høre børnene fortælle om deres oplevelser i ferien.
Husk solcremen: I skal huske at smøre jeres barn ind i solcreme fra morgenen af. Vi smører ikke før
efter hviletid.

Vigtigt!! Husk stadig at vaske hænder på dit barn og dig selv når I kommer i
børnehuset.
Vedr. ferie og at starte i børnehuset efter ferien: Vi vil gøre jer
opmærksom på, at hvis jeres barn har været på ferie i et land eller område,
hvor udenrigsministeriet fraråder at rejse til, og det er inden for 14 dage før
start i Børnehuset, så skal I holde jeres barn hjemme i op til 14 dages
karantæne. Se udenrigsministeriet og sundhedsstyrelsens retningslinjer og følg
med i hvor de fraråder rejser til. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Torben.
Mini OL i børnehuset og jeres opbakning: Vi afholder mini OL i børnehuset den 11. september. Sæt
allerede nu et stort kryds i kalenderen. Vi håber I som forældre er med på at støtte op om dette
arrangement til september. Vi vil i hele børnehuset bruge b.la. Hoppeline til at få fokus på kroppen,
vores bevægelser og vores sanser. Vi deler det op, så en del passer til vuggestuebørnene og en anden
til børnehavebørnene. I skal som forældre deltage i de discipliner, som vi her i løbet af august og
september, får lavet sammen med jeres barn.
Sponsorgaver og penge til vores mini OL og Hoppelinekoncert: Vi afholder mini OL den 11.
september med en auktion af sponsor-gaver. Indtjeningen skal gå til motoriske redskaber. Vi har brug
for hjælp til at finde nogle rigtig gode gaver. Så sig til, hvis I kender nogen, som kunne have lyst til
at sponsorere en gave til auktionen. Så kontakter vi dem. Vi har et lille brev til dem, brevet kan I
hente i børnehuset. Invitationen kommer senere. Vi har på nu værende tidspunkt samlet 500,-kr ind,
vi skal helst op på 4500,-kr som vi er helt sikre på vi nok skal nå.

Vuggestuen

Tillykke til

Freja

Velkommen tilbage: Håber alle har haft en god sommer. Vores fokus vil være at få børnene godt
tilbage fra ferie. De skal stille og roligt komme ind i rutinerne i vuggestuen igen. Det er vigtigt for os,
at børnene trives godt, er glade og trygge, så der er plads til, at de kan lære og udvikle sig.
Børn: Vi siger velkommen til Alberte, som starter i vuggestuen. Vi ser meget frem til at lære Alberte
og hendes familie at kende.

Børnehaven

Hviletid og corona: Vi prioriterer hviletiden højt. Den har vi nu mulighed for at prioritere efter de
nye retningslinjer. Men for at dette kan lade sig gøre, skal alle børn have deres eget genkendelige
lagen med, til den madras de skal ligge på. Lagnet skal ligge i barnets rum.
Kasserne i garderoben: Husk at få kasserne med retur efter ferien.
Hallen og sportspladsen: Hvis forholdene og retningslinjerne gør det muligt tager vi i hallen igen.
Ellers benytter vi os af sportspladsen.
Forberedelser til OL og Hoppeline: Vi skal i gang med at forberede os til vores Mini OL den 11.
september. Vi vil snakke med børnene om hvad OL er. Hvilke discipliner er der. Vi tog lidt hul på det
før ferien. Det blev b.la. til længdespring på legepladsen. Vi skal for alvor i gang med at bruge vores
krop og blive klogere på, hvad den kan. Vi sætter fokus på krop, sanser og bevægelse og Hoppeline er
med os hele vejen.
Børn: Vi siger velkommen til Emil og hans familie. Vi ser meget frem til at lære Emil og hans familie at
kende. Anton fra vuggestuen kommer på besøg i august og starter til september.
Personale: Mette Marie har fået flere timer i børnehaven her i august måned.
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