Glædelig Jul og Rigtig godt Nytår til jer alle…

Kære børn og forældre
I ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2021 her fra Børnegården.
Det seneste år har budt på mange udfordringer for os alle, men sammen har vi klaret mange af de ting som er tilstødt.
Corona har sit indvirke på manges hverdag. Her i Børnegården har vi indtil videre været meget heldige med kun et
´smittetilfælde. I den forbindelse vil vi gerne sige Jer mange tak som forældre til børnene i Børnegården. I har bakket
op omkring de udmeldinger der er kommet i forhold til Corona restriktioner. Vi må alle bidrage til at vi passer rigtig
godt på hinanden. Det er dejligt at I bærer mundbind, når I kommer ind i Børnegården, at I spritter og vasker
hænder, holder jeres børn hjemme ved sygdom/symptomer på smitte, at I holder afstand til hinanden og til stuerne.
Det er en uvant situation at befinde os i, men vi skal nok klare det.
I det daglige arbejder vi for at hverdagen er god, tryg og lærerig for børnene. Vi har vores daglige rutiner og dem
trives børnene rigtig godt i. De nyder at lege sammen og deltage i de forskellige aktiviteter og lege der foregår i
Børnegården, hvad enten det er fri leg eller planlagte fælles lege af personalet. Vi befinder os meget ude, går ture i
skoven og i lokalområdet. Vi laver kreative sysler og ”juler” indendørs. Hanne laver dejlig mad til os i køkkenet og i
dag havde vi besøg af Julemanden. Vi synger meget til vores samlinger og børnene nyder det rigtig meget. Det
vigtigste for os er, at børnene har det godt og at hverdagen er så meget som den plejer at være.
Medarbejdere i Børnegården bidrager hver dag til at fællesskabet omkring børn og forældre skal være så trygt og
givende som muligt. Vi har sagt farvel til nogle medarbejdere i løbet af dette år. Vi har sagt velkommen tilbage til
nogle som en tid har været væk fra Børnegården og siger i det nye år 2021 velkommen til nye medarbejdere. Vi
ønsker, at hverdagen skal være så stabil som muligt, at børnene kender til de voksne omkring dem, dette er vores
hensigt og ønske for børn og for forældre.
Vi har i Alderslyst færdiggjort det skriftlige arbejde omkring Den nye styrkede læreplan. Der er været mange
spændende processer i gang, hvor medarbejdere har været involveret. Den styrkede læreplan udmøntes i praksis og
understøtter implementering af blandt andet 6 læreplanstemaer og 12 temaer indenfor det pædagogiske grundlag, der
skal være medvirkende til at Børn trives, udvikler sig, lærer og dannes.
Vi glæder os over hverdagen sammen med børnene og hinanden. Vi håber på, at vi i det nye år igen vil kunne komme
til at se meget mere til jer forældre.
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