Kære forældre i børnehaven.
Mange ting er nu blevet nemmere i børnehaven. Vi må være sammen i de to grupper, yngstegruppen og
Lilla stue. Lilla stue deler vi op i to, mellem børn og de ældste børn. De ældste børn har været på flere
skønne cykelture ud i det blå – de er så seje😊 Der er et nyhedsbrev på vej til jer.
Mellemgruppen, tager også på ture ud af huset, ofte med deres madpakker. Vi er heldige med at der er så
gode tur muligheder i Birkelse. Gruppen bliver også delt op i to mindre hold, som laver forskellige
aktiviteter. I vil snart få et nyhedsbrev fra mellem gruppen.
De yngste nyder de to legeområder på ”deres” side af huset. De tager også på mindre ture i skoven og på
sportspladsen. I får snart et nyhedsbrev fra yngstegruppen.
Velkommen til Nynne-May og August i Yngstegruppen, også velkommen til deres forældre. Vi glæder os alle
til at lære jer at kende.
I skal stadig aflevere børnene ude og vi skal være ude så meget som muligt, vejret har været med os, det er
dejligt.
De ældste børns forældre skal hver fredag, gå ind i garderoben og tage alle børnenes ting med hjem. Max
en forælder i garderoben på samme tid.
Børnene skal ikke have drikkedunke og løse æbler, bananer osv. med i børnehave. Sundhedsstyrelsens
regler siger: Mad skal være i en madkasse, som vi kan vaske af, når jeres børn kommer til børnehaven.
Børnene drikker vand, som vi hælder på kander.
HUSK: fredag er det grundlovsdag – og børnehaven er lukket.
Vi vil stadig spørge jer om hvornår jeres børn kommer, og hvornår de bliver hentet, men selvfølgelig må
jeres børn komme i børnehave, som før Corona tiden😊 Men jeg har brug for at kende mødetiderne, så jeg
kan sørge for at der er personale nok i begge grupper. Corona koster os en hel del flere personaletimer, da
vi ikke må blande børnene, og der er ekstra indkøb af sprit og rengøringsmidler, papir osv. Derfor er
nødvendigt at jeg kender børnenes tider, så vi ikke bruger flere timer/penge end nødvendigt.
Vi har desværre måtte opsige Heidi fra den 1. juli. Sundhedsstyrelsen tillader ikke eftermiddagsmad, og det
er køkkenalfens hovedopgave. Heidi vil dog stadig være at finde i børnehaven, som vores faste vikar.
Sara valgte at opsige sin stilling som pædagog, vi ønsker Sara alt muligt godt i fremtiden. Grundet Corona
har vi ikke slået stillingen op endnu, men vi forventer at have en pædagog ansat til 1. august.
Dette forår har været en særlig tid i børnehaven, der har været mange forandringer for børn, forældre og vi
ansatte. Alt er nyt og uprøvet, dog har vi fundet ud af at skabe en hverdag i børnehaven, hvor vi overholder
alle sundhedsstyrelsens anbefalinger og regler på området. Det har bestemt ikke været nemt, vi har brugt
uendelig meget tid på at planlægge børnenes hverdag så godt som muligt. Nu har vi fået nye rutiner i
børnehaven, som er blevet en selvfølge for børn og voksne.
Vi nyder at være sammen med jeres dejlige børn, og gør alt hvad vi kan for at skabe en god hverdag for
børnene – hver eneste dag.
Rigtig mange sommer-hilsner
AnneMarie

