Kære forældre
Tænker at jeg lige vil informer,e om de retningslinjer som gælder i børnehaven lige nu. Corona sætter
stadig dagsordenen, for vores dagligdag i børnehaven. Dog er der løsnet op på mange områder, det betyder
meget for børnenes hverdag.
Vi har fundet alt vores legetøj frem fra gemmerne, en del er kasseret og nyt er på vej.
Vi skal stadig holde en høj hygiejne, overflader og kontaktpunkter skal holdes ekstra rene.

Høj hygiejne i Landsbyhaven, er kommet for at blive.
Vi skal gøre alt hvad vi kan for at holde Corona på afstand.
Lige nu har vi besluttet, at vi ikke tager med offentlig transport til svømning. Vi afventer Corona situationen,
og er klar til at springe i vandet, når forholdene tillader det.

Følgende tiltag gælder lige nu:
-

Vi skal alle holde 1 meters afstand.
I forældre skal også holde 1. meter til øvrige børn.
Forældre må gå ind i børnehaven, undgå at tage andre familiemedlemmer med, dog gerne
søskende hvis det er nødvendigt.
Sprit jeres hænder når I går ind i børnehaven, og vask jeres barns hænder inden aflevering.
Børnene skal stadig være delt i de to grupper, dog må de gerne være sammen i ferieperioder og i
ydretimerne.
Ved fødselsdag skal menuen bestå af små portioner som er pakket ind.
Børnenes frokost og eftermiddagsmad, skal være i madkasser.
Har jeres barn lidt løbenæse med klar snot, vedvarende host eller enkelte host, må de gerne
komme i børnehave, det høre efteråret til.
Grønt snot, feber ondt i halsen, influenza lignende symptomer som træthed og ømhed i kroppen,
så skal børnene blive hjemme til de er helt raske.
Børnene skal ikke have legetøj med hjemmefra. Dog er sove/trøstedyr selvfølgelig tilladt i
yngstegruppen.

Vi skal fortsat forholde os aktivt til Corona og smittespredning, det kan give bekymring hos os alle. Derfor
har det den største betydning, at vi alle oplever at vi i fællesskab holder de retningslinjer som gælder.
Har I spørgsmål eller bekymring eller brug for en snak eller et råd, så er min telefon altid åben.
TAK FOR HJÆLPEN
Mange hilsner
AnneMarie (61765988)

