Nyhedsbrev september

Fælles
Vigtigt! Sommer-udflugt og OL-dagen: Vores årlige sommerudflugt er aflyst. Vi gør i stedet noget
mere ud af vores OL og Hoppeline dag. Husk at aflevere tilmeldinger til denne dag. Vi har besluttet,
at pga. Covid-19, skal I selv medbringe madpakke/madkurv og service til egen familie. Dagen vil foregå
udendørs. Koncerten foregår i det stribede telt bag skolen. Man kan med fordel tage tæppe eller
klapstol med hjemmefra. Hvis der kommer restrektioner på hvor mange der må samles, og vi
overstiger dette i forhold til antal tilmeldte, vil det kun være barnet som går i Børnehuset og en
forælder der kan deltage. Programmet for dagen vil kunne ses på tavlen, når vi kommer tættere på.
Tusind tak: Vi siger tusind tak til jer det har været så søde at sponsorere penge til Hoppeline
koncerten og gaver til vores auktion. Er der flere som ønsker, at sponsorere så kontakt personalet.
Forældrerådsvalg: I år er det på skolen den 16. september uden børn. Se mere info på tavlen.
Covid-19 og sygemelding: Så er perioden med snot næser gået i gang. Det betyder at i som forældre
skal være særlig opmærksom på om der er symptomer på COVID- 19. Børn skal som udgangspunkt
følge de samme anbefalinger som voksne. Hold barnet hjemme og kontakt læge med henblik på
vurdering og eventuelt henvisning til test.
Hvis personalet bliver forkølet eller har symptomer så skal de sygemeldes og afvente testsvar inde
de kan komme tilbage på arbejde. Desværre vil det betyde at i nok vil opleve en del vikarer hen over
efteråret, da det lige i øjeblikket tager op til en uge inden man har svar på test.
Vuggestuen

Tillykke til

Olivia 2 år

Personale: Vi har sagt farvel til Pernille, som er startet på lærerseminariet. Mette Marie er ansat i
hendes stilling. Held og lykke med uddannelsen, siger vi til Pernille og velkommen til Mette Marie. I
forbindelse med dette har Mette Marie fået faste timer i vuggestuen. Derudover er Ninna startet
som ny vikar i vuggestuen.

September: Kalenderen melder september, og vi er alle vendt tilbage fra sommerferien. Vi har fået
gang i logbogen igen, hvori der fortsat vil blive skrevet små fortællinger og tanker fra hverdagen.
Nogle af jer har måske allerede set/hørt, at vi i august påbegyndte et nyt tema “Krop, Sanser og
Bevægelse”, det vil stadig være i fokus i september. I forlængelse af dette, er forberedelserne til
vores OL-arrangement også begyndt. Vi har blandt andet hoppet og danset til både nye og gamle
Hoppeline-sange, så vi er helt klar når Hoppeline melder sin ankomst i børnehuset d. 11/9.

I september siger vi farvel til Anton, som begynder i børnehaven. Vi ønsker Anton og hans familie
held og lykke i fremtiden, og ser frem til at følge ham fra sidelinjen.
Da vi fortsat skal være ude mest muligt, men går efteråret og flere regnvejrsdage i møde, vil vi i
vuggestuen opfordre jer til at kigge børnenes kasser igennem for diverse skiftetøj, samt sørge for
regntøj og gummistøvler i garderoben.

Børnehaven

Tillykke til

Anton 3 år og Theodor 4 år

Børn: Vi siger velkommen til Anton, som starter i børnehaven. Vi glæder os til at sige velkommen til
ham og han familie.
Ol-sangen: Vi er blevet færdige med vores Ol sang og er snart klar til at synge den for jer. Spørg
gerne jeres børn, om de kan huske noget af teksten fra sangen.
Personale: Vi har i børnehaven pt. to sygemeldinger. Line til ca. midt i september og Sara på uvis tid.
Rigtig god bedring til jer begge. Vi arbejder på at få ansat Karina og Christina. Se deres beskrivelser
på tavlen i garderoben. Velkommer til jer.
Gymnastik opstart: Så er der igen et tilbud til børnene i børnehaven. Det er hver torsdag kl. 1515.50. Der er opstart den 10/9 og vi følger børnene over, som vi har gjort de tidligere år.
Samtaler: De årlige samtaler bliver afholdt inden den 1. december. Der vil blive hængt tider op på
tavlen.
Svømning til efteråret: Det er endnu uvist, om det er muligt for os at tage til svømning med de
ældste børn.
Logbogen i børnehaven: Det står lidt stille lige nu, med at få skrevet i Logbogen, men når vi kommer
på den anden side af OL og der bliver lidt mere ro på personalesituationen, skriver vi i den igen. I
stedet for har Marlene lavet en OL-log bog, med forskellige fortællinger og hvor Maj-Britt, fra
vuggestuen, b.la. har lavet en praktiskfortælling fra en dag hun var vikar i børnehaven. Teksten til
vores OL-sang vil også komme til at ligge i logbogen.
August måned: Vi har haft et utroligt godt vejr, der har giver os mange lege-timer udenfor. Vi er i
fuld gang med at lære vores OL-sang. Billetterne og flagene er blevet gjort færdige. Billetterne er
klar til salg den 7.september fra kl 13, så husk guld-pengene og køb billetterne af jeres børn.
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