Nyhedsbrev Juli 2020

Fælles
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 får 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 i løbet af august og
september, får lavet sammen med jeres barn.
Sponsorgaver til vores mini Ol: Vi afholder mini Ol den 11. september med en auktion af sponsorgaver. 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, som I kan hente i børnehuset. Invitationen kommer
senere.

Åbne- og lukketider i ugerne 27,28,31og 32: Det er vigtigt, at I overholder jeres barns
tilmeldte tider. Vi har i ferieperioden kun 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 2 dage før,
inden middag, da det kan betyde at vi skal indkalde ekstra personale. Det vil sige, at der er sat
personale af til pasning af de børn, som har et reelt behov.
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 rejse, 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. Ved
tvivlsspørgsmål kontakt Torben.
Teaterforestillingen med snapstinget i Børnehuset: Det var en rigtig god forestilling og børnene
synes det var sjovt. Især vuggestuebørnene og de små børn i børnehaven, fik meget ud af teateret.

Vuggestuen

Tillykke til

Alberte

Maj måned i vuggestuen: D. 27. maj fik vi alle den glædelige nyhed, at børnene ikke længere skulle
være inddelt i mindre grupper. Derfor har vi i juni bl.a. kunne gå ture sammen, lege på legepladsen,
samt fejre fødselsdage. Vi har alle, både børn og voksne, nydt denne lettelse på
retningslinjerne. Derudover har vi i juni observeret og vandet vores plantekasser meget. Urterne og
grøntsagerne er for alvor begyndt at spire, således vi bl.a. har kunnet dufte til purløg og dild, og set
små grønne jordbær vokse - forhåbentlig når vi at smage dem inden fuglene tager dem.

Juli måned: I juli skal vi “høste” vores grøntsager og urter, samt smage på dem i forskellige former.
Nogle af grøntsagerne vil vi tilberede, andre spises rå, og urterne skal vi smage på nogle af vores
rugbrødsmadder. Vi skal fortsat være ude mest muligt, og i flere situationer forsøge at holde 1
meters afstand.
Efter sommerferien står vi klar til at tage imod Alberte, som starter i vuggestuen. Vi ser
meget frem til at lære Alberte og hendes familie at kende.
Pas på solen: Solen har for alvor været fremme i juni, og vi håber selvfølgelig det fortsætter.
Derfor skal børnene være smurt ind i solcreme hjemmefra.

Børnehaven
Husk Solcreme: Solcremen har afsløret det tørre vejr. Når I har hentet jeres barn, er der ingen
tvivl om, at deres beskidte arme og ansigt fortæller jer, at de har fået solcremen på efter hviletid.
Det er dog vigtigt, at I smører jeres barn hjemme fra om morgenen.
Oprydning af dit barns rum. Alt skal tømmes og med hjem inden ferien. Alt det der er tilbage
fredag i uge 28 sendes til genbrug. Til jer der kommer tilbage i børnehuset efter ferien: Det vil være
super fint, hvis de to klodsekasser og muleposen, kom med hjem på ferie til en rengøring.
Samtaler: I løbet af efteråret tilbydes i en samtale. De som skal i skole næste år får selvfølgelig en
samtale før skoleindskrivningen i november.
Ol i september i børnehaven: Vores formål med dette arrangement er b.la. at sætte fokus på krop,
sanser og bevægelse, som er en del af vores fokuspunkter efter sommerferien. Vi vil gerne have
involveret jer som forældre, derfor skal I deltage sammen med jeres barn. Her i børnehaven vil vi
snakke med børnene om Ol, vise dem og fortælle dem om hvad et Ol er, hvem der deltager og hvilke
discipliner man kan deltage i. Vi vil sammen med børnene vælge nogle discipliner som de gerne vil have
med i vores Ol. Vi skal lave banner, flag, billetter og meget mere. Med dette runder vi også lidt fra de
andre lærings temaer så som f.eks. videnskab og sociale kompetencer.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie, og vi glæder os til at se jer igen
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Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie, og vi glæder os til at se jer igen 😊

