Nyhedsbrev marts 2020
Ifølge kalenderen er det nu forår og de sidste dage har vi da også været velsignet med solskin og det
trænger vi bestemt også til efter en noget våd periode. Den våde periode i januar/februar har betydet at
der har været rigtig meget vådt og mudret tøj som I forældre har haft fornøjelsen af at håndtere fra dag til
dag – Tak fordi I har taget det med et smil
Det våde vejr har også betydet at vi de sidste to uger har været noget udfordret på, hvor det har været
hensigts mæssigt at lege når vi har været ude. Legeparken blev for en stund omdannet til en sump med
egen sø. For at beskytte vores græs i legeparken valgte vi at benytte os af sportspladsen og andre
græsarealer i vores nærområde. En tur til Bjerringbro for at kigge på vandmasserne i Gudenåen er det også
blevet til. Vi har desuden været på en del byvandringer så nu er de voksne ved at have styr på hvor børnene
i Sahl bor henne. Om eftermiddagen har vi flere gange se små afsnit af Emil fra Lønneberg, der har børnene
hygget sig med og har givet udtryk for at det er fedt med egen biograf.

Børnekunstudstilling
2. april 2020 er der fernisering på årets børnekunstudstilling i Gudenåhuset fra kl. 16.00 til 17.00, hvor vi
gerne vil opfordre til at I kigger forbi. Vores Naturbørnehus deltager med vores bud på fortolkning af Ole
Lund Kirkegårds univers. Vi har siden januar læst mange af OLK´historien til morgensamling, ved frokost
eller om eftermiddagen. Børnene kender derfor allerede nu mange af karakterene og i garderoben hænger
der allerede uglernes tegninger over forskellige historier. Svalerne er også begyndt at tegne deres bud på
forskellige historier og de vil ligeledes blive hængt op sammen med de andre. Vores fælles hovedkunstværk
som både mejser, svaler og ugler bidrager til er bygget op omkring historien om Frække Friderik, som bor
på en tørresnor – en fortælling om en doven dreng. Hovedværket kan I se efter 2. april på kunstudstillingen
i Gudenåhuset som løber frem til 28. april 2020.

Ugler og mini ugler
I marts måned vil ugler og mini ugler om onsdagen tage med bussen til Bjerringbro, hvor vi skal besøge
Bøgeskovskolen og lege i skoven som ligger i forbindelse med skolen. I år er det kun to børn som skal starte
i skole efter sommerferien og de skal på samme skole, derfor prioritere vi at lave flere ture derned, med
mulighed for også at hilse på vores gamle børnehavevenner. Vi tager fra børnehaven sidst på formiddagen
og er først tilbage i Sahl omkring kl. 15.00.

Barsel
Stort tillykke til Rasmus og Ane
Rasmus og Ane fik torsdag d. 27. februar 2020 en lille dreng, derfor er Rasmus i den forbindelse på to ugers
barsel med efterfølgende 2 ugers ferie. Rasmus forventes tilbage den 26. marts. Indtil da er Annika ansat i
hans timer. Tinna og Annika vil i den perioden være at finde på svalestuen og Randi er på uglestuen.

Generalforsamling i Vores Naturbørnehus
Bestyelsen har udsendt en indkaldelse til årets generalforasamling i Vores Børnehus via mail til alle
forældre, vi håber at se rigtig mange af jer. Skulle I have forslag som I ønsker behandlet på
generalforsamlingen skal det være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.
Af hensyn til kaffe og lagkage er der i garderoben ved svalestuen ophængt en tilmeldingsliste.

Husk generalforsamling i Vores
Naturbørnehus
Torsdag d. 2. april kl. 19.30
Der er hjemmelavet lagkage til de
fremmødte

Hygiejne i Vores Naturbørnehus
I Vores Naturbørnehus hjælper vi børnene med at holde en god hygiejne. Det gør vi ved at der altid er en
voksen tilstede på toiletterne i forbindelse med toiletbesøg og håndvask på følgende tidspunkter:
•
•
•
•
•

før måltider
inden ture ud af huset og når vi kommer hjem
legeparken og når vi kommer ind igen
samlinger
i forbindelse med madlavning.

Børnene vasker hænder med sæbe og vand i perioder synger vi en vaske hænder sang, som lige hjælper til
med at børnene bliver lidt mere omhyggelige med håndvask.

De voksen benytter en gangs gummihandsker når der:
•
•
•

tørres numser/skiftes bleer
håndteres snavset tøj
ordnes vasketøj

og med efterfølgende håndvask og håndsprit. De voksne vasker hænder i løbet af dagen og anvender
håndsprit løbende. Vi er ligeledes meget opmærksom på at når børnene nyser eller hoster at de gør det i
albuen. Ved nys eller hoste de i hænderne følges børnene ud, hvor de vasker hænder med sæbe. De voksne
tjekker dagligt at der er sæbe og papir til rådighed på toiletterne så børnene har mulighed for optimal
håndvask og aftørring.
I forbindelse med Coronavirus, har Viborg kommune udsendt en vejledning som er vedhæftet dette
nyhedsbrev. Har du spørgsmål så henvend dig til Randi.

Arbejdsdag
Fredag d. 15. maj er der arbejdsdag fra kl. 16.00 til 20.00 så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.
Rasmus Brøndum vil sammen dag lave et ”mini” kursus i hvordan havetraktoren fungere, i hvilket område
der skal slåes græs og hvordan vi hjælper hinanden med at passe godt på den så vi kan have glæde og gavn
af den i mange år frem.

Græsslåning
Igen i år vil der blive lavet en turnusordning på hvornår græsset i legeparken, langs Frisholtvej og
børnehuset skal slåes. Har man ikke mulighed for at klippe græsset den uge man er sat på til har I selv
ansvaret for at bytte jer til en anden uge/weekend. Igen i år vil personalet fra uge til uge sætte et billede af
havetraktoren på jeres barns rum som en reminder. I er altid velkommen til at lave en, hyggetur for hele
familien, ud af ”græstjansen” jeres børn vil elske en tur på havetraktoren og vil stolt fortælle om det til
deres venner og os voksne
Planen for klipning af græs er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Med mange forårshilsner fra
Tinna, Sabina, Rasmus, Annika og Randi

