Nyhedsbrev – det er forår
Ja, så blev det maj – tiden flyver afsted og selvom vi er midt i en lidt skør og mærkelig tid med at holde
afstand og nye retningslinjer for hvordan vi må være sammen i Vores Naturbørnehus, synes jeg vi er lykkes
ret godt med at skabe en hverdag med tryghed, omsorg og nærvær for børnene. Vi har indtil videre været
heldige med vejret, kun en enkelt dag med regnvejr, hvor vi trak indenfor sidst på formiddagen.

I forbindelse med aflevering om morgenen er det dog vigtigt at præciser, at børn som er meldt til pasning
fra kl. 8.00 ikke må komme før. Kort sagt har man meldt et behov som hedder 8-15, så går man tidligst ind
af lågen kl. 8.00 og senest ud af lågen igen kl. 15.00.
De sidst par dag her flere af jer spurgt til, hvad vi gør efter den 10. maj. Til det kan jeg kun sige at jeg ikke på
nuværende tidspunkt ved mere end det I sandsynligvis har set og hørt i radio og tv, og det er at
statsminister Mette Frederiksen tæt på den 10. maj kommer med en melding. Derfor vil jeg anbefale jer at i
indstiller jer på at I også efter 10. maj skal forvente at jeres børne vil være opdelt i to grupper og at
grupperne forbliver de samme, og at man kan aflevere og hente sit barn i det tidsinterval som I har meldt
ind tidligere. Viser det sig hen over weekenden at Mette Frederiksen kommer med en opblødning af
retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen mm så retter vi jo selvfølgelig ind efter det og I vil blive informeret vi
mail.

Sommerferie
Vores Naturbørnehus har lukket i uge 29, 30 og 31, hvis der en nogen som holder ferie i uge 27, 28 eller 32
vil vi gerne have besked senest d. 29. maj 2020. I vil alle modtage en mail i slutningen af uge 20, som I
bedes besvare af hensyn til ferieplanlægning. Hvis I allerede ved det nu er I jo selvfølgelig velkommen til at
give besked allerede nu.

Det kribler og krabler
I maj har både Markmus og Skovmus fokus på krible-krabledyr, vi vil derfor både kigge på og undersøge
små dyr som bor i legeparken, skoven eller hvor vi nu møder dem. For nogen betyder det et glædeligt
gensyn og interessen for at blive klogere på de forskellige insekter som lever i vores nærområde er stor.
Andre skal lige vende sig til at der igen er stor aktivitet af små dyr som er blevet aktive ovenpå en
vinterperiode, hvor de har været i dvale og for andre er det deres først møde. Det vil være forskelligt hvad
de to grupper kommer til at lave, vi vil som altid følge børnenes spor, men også udfordre og pirre deres

nysgerrighed. Husk derfor også at tjekke jeres børn for flåter, vi er rigtig meget ude og de findes også i
legeparken og ikke kun i skovbunden.

Ny styrket pædagogisk læreplan
I perioden hvor Vores Naturbørnehus har været lukket ned, har personalet haft travlt med at udarbejde en
ny styrket pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan er medsendt dette nyhedsbrev i en
selvstændig fil, hvis I skulle have tid og lyst til at læse den. Vi håber dog på at vi på et tidspunkt for
mulighed for at præsentere jer for den i forbindelse med en generalforsamling eller forældremøde.
God læselyst .

Fødselsdage
Stort tillykke til
Josefine A som er blevet 4 år d. 5. april
Rasmus som er blevet 39 år d. 28. april
Og tillykke til
Emmy som bliver 4 år d. 10. maj
Robert som bliver 3 år d. 16. maj
Eva og Denis som bliver 6 år d. 21. maj

Hvordan må vi fejre fødselsdage under Covid-19
Vi fejrer jeres børns fødselsdag i Vores Naturbørnehus med fødselsdagssang, gaver og flag. Vi tager
desværre ikke hjem til fødselsdage, som det er lige pt. Hvis jeres barn har lyst til at dele lidt ud i forbindelse
med dagen, skal det være noget som er købt til lejligheden og som er pakket ind i pap/plastik fra
producentens side. Vi kan derfor ikke modtage hjemmebagte boller eller udskåret frugt. Vi håber
selvfølgelig på at vi på et tidspunkt kan vende tilbage til at en fødselsdag kan fejres med hjemmebesøg og
hjemmebag mm.

Nye børn
Stort Velkommen til
Rasmus og Anna og jeres familie, som startede i Vores Naturbørnehus i forbindelse med genåbningen d. 15.
april. Rasmus på 5 og Anna 7 måneder er søskende. Vi ser frem til mange gode oplevelser sammen med jer
Lige så stort et velkommen skal det lyde til Robert, som startede 1. maj og i den anledning medbragte
Robert og familie en husmår, som vi fik undersøgt - den ligger nu i rådnebur for enden af legeparken I er
alle velkommen til at kigge ned forbi løbende så i kan følge forrådnelsesprocessen.

Husk at smøre jeres børn i solcreme fra morgenstunden hver dag

De bedste hilsner fra
Sabina, Tinna, Rasmus og Randi

