Sommerferiebrev - juli 2020
Der er nu ikke mange dage til at alle i Vores Naturbørnehus kan holde en velfortjent sommerferie sammen med
deres familie. Efter nogle meget varme dage i uge 26 byder vejret nu på nogle heftigt sommerbyger, men mon ikke
solen vender tilbage, så alle kan få batterierne ladet op, spist lækre is og plaske med vand.
Herunder ser i et forslag til lidt ferieaktiviteter som i sammen kan hygge jer med

Vores Naturbørnehus åbner igen d. 3. august til en hverdag, som ligner den i efterhånden kender ret godt med, at
børnene afleveres i legeparken om morgenen. Det vil vi fortsætte med en rum tid endnu af tre årsager:
1. vi skal være mest muligt ude (det nyder vi rigtig meget)
2. vi oplever at jeres børn har nemmere ved at komme i gang med en god leg i legeparken og at det er lettere
at sige farvel til mor/far. Desuden er det en dejlig tid på året, hvor morgenstunden i legeparken er lun med
rig mulighed for et spændende udeliv og hvor der er plads til at få fart på morgenfriske ben.
3. de retningslinjer som sundhedsstyrelsen har lavet og som er gældende pr. 1. august 2020 er stadigvæk
meget restriktive. Der stilles store krav til rengøringsniveau indendørs med hensyn til kontakt flader/punkter
samt nåhøjde, derfor vil personalet i august og september bruge tid på at sortere legetøjet i mindre kasser
på både Mejse, Svale og Ugle stuerne. Desuden vil der blive lavet et rotationssystem på alt legetøj så vi kan
minimere mængden af personaleressourcer til rengøring og afspritning dagligt.
Som forældre har I nu adgang til garderoberne morgen og eftermiddag, det er derfor vigtigt, at I fortsat husker, at
vaske hænder ved stålvasken, inden i bevæger jer videre til garderoben. Reglerne om håndhygiejne er kommet for at
blive og fremgår som en permanent retningslinje for danske dagtilbud. Det betyder at alle som har deres gang i
Vores Naturbørnehus skal vaske hænder som det første når man bevæger sig ind i huset. Det gælder både for børn,
forældre og personale. Som noget nyt skal alle rum tømmes hver fredag, så det bliver muligt at lave en grundig
rengøring af rummene. Når rummene tømmes hver fredag er det også en oplagt mulighed at få tjekket op på
beholdningen af skiftetøj. Kasserne må ligeledes gerne tages med hjem.
I skal indtil videre fortsætte med selv at medbringe morgenmaden til de børn som har behov for det. Til september
vil vi igen begynde at lave bål mad sammen med børnene, hvor al tilberedning af maden er en pædagogisk aktivitet i
forhold til at hakke, snitte, skrælle grøntsager/ingredienser samt stable og tænde bålet. Efter sommerferien stater vi
stille og roligt op med frugt om eftermiddagen. Frugten leveres af Årstiderne som tidligere.

Stort tillykke med fødselsdagen til
Denis som er blevet 6 år
Eva som er blevet 6 år
Emma som er blevet 3 år
Robert som er blevet 3 år
Josefine B som er blevet 5 år
Tinna som er blevet 45 år
Sabina som er blevet 24 år
Annika som er blevet 20 år

Farvel og tak for samarbejdet
I sidste uge fik vi også sagt farvel til Arthur og Anna-Malinas familier som flytter fra området og i den forbindelse
stopper i Vores Naturbørnehus. Begge familier ønskes alt godt i fremtiden og tak for samarbejdet.

Nu er der også snart skoletid
Sidst i denne uge er det tid til at sige farvel til Eva og Denis, som starter på Bøgeskovskolen efter sommerferien. I
ønskes held og lykke med jeres nye hverdag som dejlige skolebørn. Husk at I altid er velkommen til, at kigge forbi.
Tak for 3 år med mange gode og sjove oplevelser og tak for jeres indsats i forbindelse med arbejdsdage mm.

Velkommen
Til august skal vi byde velkommen til Lauge og Sofia som begge har første dag i børnehaven d. 3 august. Velkommen
til begge familier, vi glæder os til at lærer jer at kende.
I juni og juli har vi budt Anne velkommen til Vores Naturbørnehus. Anne har været tilknyttet som vikar for mig, da
jeg har valgt at holde en ekstra lang sommerferie i år
I vil også møde Anne i løbet af efteråret efter behov. Anne
er lige blevet student fra Bjerringbro Gymnasium og tager et sabbatår inden hun går i gang med en uddannelse til
sygeplejerske.

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer, nyd at I er sammen som familie og pas godt på hinanden til vi ses igen
d. 3. august.

De allerbedste sommerhilsner
Tinna, Sabina, Rasmus og Randi

