Yngstegruppen fortæller
Det er, og har været, en anderledes tid de sidste måneder. Vi voksne
har gjort alt der står i vores magt for, at børnene har kunnet komme
tilbage i børnehaven til så genkendelig en hverdag som mulig. Vi
oplever, at dette er lykkedes. Det er helt rørende at se, hvor tillidsfuldt og
legende børnene har omstillet sig til de nye rammer, som fx aflevering
ved lågen, håndvask om morgenen, leg i mindre grupper og megen
udeleg. Dette skyldes ikke mindst, at I forældre har vist børnene vejen. I
har udvist ro og tillid til os, og dette er smittet af på jeres børn. Stor tak til
jer for et rigtigt godt samarbejde i en omtumlet tid. Tak også for jeres
store tålmodighed, når vi ikke lige kan finde jeres barns tøj, tegning,
madpakke eller andet i en håndevending;-) - det er nyt, både for os og
jer, at I ikke har adgang til jeres børns ekstra-tøj i børnehaven. Det er
dog vigtigt, at børnene har ekstra tøj og det rette udetøj i kassen, så
spørg endelig om at få kassen at se, hvis I er i tvivl om hvad der er i og
husk at tage alt børnenes tøj med hjem om fredagen.
Vi evaluerer naturligvis løbende på vores praksis. Også på de nye
rammer som corona-situationen har givet os. Vi oplever heldigvis, at der
er kommet nogle “små gaver” ud af en vanskelig situation, og disse
erfaringer tager vi med os. Vi har observeret, at det har givet en anden
form for nærvær, når børnene har været opdelt i mindre grupper. Når
dette er relevant, fx i forhold til små ture og alders- eller interesseopdelte
aktiviteter, vil vi fortsat gøre dette. Vi nyder også udelivet. Vi kan se, at
børnene har meget få konflikter og én af grundene er jo nok, at der
udenfor er “højere til loftet”. Dette vil vi også prioritere fremadrettet. Vi er
i perioden blevet endnu bedre til at tage på små ture i lokalområdet. Små
ture på gå-ben eller løbecykel til skov, sportspladsen eller ud ad sti eller
markvej. Mange oplevelser, store som små, til børnenes indre rygsæk.
Deres nysgerrighed og mange spørgsmål siger os, at dette skal vi også
fortsætte med.
Vi har budt velkommen til fire nye børn i børnehaven. I maj måned
begyndte Petra og Emina i yngstegruppen. I juni måned begyndte

August og Nynne May i yngstegruppen. Velkommen til disse fire dejlige
børn og til deres familier.
Dette betyder også, at Manfred, Gry og Lina er begyndt på Lilla Stue. Vi
ønsker dem “god leg”, og glæder os til at møde dem på den store
legeplads, når vi må komme dér igen. ;-)
Elalie og Joseph er flyttet og er derfor stoppet i børnehaven. Vi ønsker
dem alt godt i fremtiden.
Vi har en sprudlende og harmonisk børnegruppe på 13 børn. De leger
utroligt godt sammen. Der er mange smil og grin i løbet af dagen og
kærlige kram uddeles med rund hånd. :-)
Det er en stor glæde at arbejde med jeres børn.
Mange sommerlige hilsner fra
Stefan, Joan og Laila

