Vinter/ forårnyt i Engen 2020
Sikke en fabelagtig fest vi havde i torsdag. Børnene har været spændte og deltagende i de
forløb, vi har haft op til festen og de kommende skolebørn var både spændte og lidt nervøse
over deres optræden. Det gik så fint! Der var super god stemning, opbakning og fantasi i
forhold til maden, som i øvrigt var både varieret og lækker. Rigtig god aften. Tak til
forældrerådet for deres initiativ og jer alle sammen for opbakning.

Stemning fra en fabelagtig fest i Engen

Nu er vi så småt gået i gang med forårstemaet, der deler sig i 2 dele. Det ene handler om
forårstegn her og ude i naturen, affald i naturen, køkkenhaverne, bålmad og så et kreativt
projekt i samarbejde med Museum Jorn ” Himmel og Hav” med nogle børn fra Rævestuen og de
kommende skolestartere, Ellen Ellen og Marianne. Det sluttes af med en udstilling på Museum
Jorn. Der vil være lokale udløbere af projektet her i Engen til de andre børn også, og alle
Engens børn (minus de mindste vuggestuebørn) skal besøge udstillingen på museum Jorn. I kan
læse nærmere i vores plan for perioden ved årshjulet i køkkenet.

Stemningsbillede af årets første bålmad- fiskesuppe.
Så håber vi snart at vi får lidt mere tørvejr, for denne vinter har godt nok budt på utrolig meget
regn. Når vi har vores jordbunke, som børnene elsker og som give rigtig mange spændende
og gode lege, så giver det også udfordringer for jer og rengøringsassistenten i Engen. Vi
afspærrer selve højen i en periode, til det bliver mere tørt.

Mudderbunken og bålmad
Husk at børns flyverdragter gerne må hænge her hele ugen, og så kan I tage den med hjem i
weekenden, for at blive vasket. Beklager besværet, men der er meget god leg i bunken.
Børneorm er igen på spil i Engen. ØVØV. Vi har i dag haft vask dine hænder kursus for alle
børnehavebørn med skuresvamp m.m. og vi vil følge tæt op på hygiejnerutinerne fremadrettet.
Det vil være en stor hjælp, hvis I også derhjemme lærer børn at vaske hænder før måltider,
ved toiletbesøg, efter udeleg. Jeg har ophængt en planche med anvisninger på, hvordan man
kan hjælpe med til at bryde denne uheldige periode med børneorm. Det er en fælles opgave.

Sundhedsplejen tilbyder fortsat at komme i Engen. Så bliver det op til jer at bruge tilbuddet.
Nogle gange vil hun ” bare” være her, andre gange kan hun komme med et lille oplæg først,
hvis I har bedt om noget konkret. Det kan være søvn, kost, brug af diverse skærme, renlighed…
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26. marts byder vi på kaffe og en snak med Iben 15- 16.30
12. maj forældrerådet byder på en forældrekaffe
7. oktober Bag for en Sag- dag. Iben er i huset
2. november forældrerådet byder på forældrekaffe
29. oktober Iben kommer med et oplæg til forældremødet
Der arbejdes på et madpakkeværksted for de kommende skolebørn på Sølystskolen
inden skolestart. Dato er endnu ikke fastsat.

Sundhedsplejerske

Iben Henriksen

Vi har nu fået Coronavirus i Danmark. Det ændrer ikke ved vores normale hverdag, ud over vi
går mere intens ind i at skærpe vores hygiejnerutiner, og har mere kontrolleret håndvask.
Sundhedsstyrelsen følger løbende op. Når og hvis der sker en udvikling, der giver os nye tiltag,
hører I fra os. ellers kan Ifølge med på sundhedsstyrelsens hjemmeside ww.sst.dk

På Engens vegne Girsti

