Så er vi endelig så langt at vi har kunnet invitere jer til indvielse. Vi håber at I
kan komme, og være med til at fejre vores " nye" flotte vuggestue og
børnehave. Vi har både fået lavet nyt på alle legepladser, foran, og inden for.
På sigt skal dagplejen have lokaler i den gamle vuggestue, sammen med
mødre grupper fra området. Vi glæder os til det samarbejde kommer godt i
gang, vi har gode muligheder for at lave lege og aktiviteter på tværs.
I Alt for lang tid har vi ikke kunne invitere jer inden for, fordi smitte trykket har
været for højt, det er nu faldet hos os, lige nu. Det skifter desværre hurtigt.
Hvis det stiger igen, tager vi de forholdsregler som vi skal. I vil derfor kunne
opleve forandringer alt efter hvordan Covi 19 er i vores område.
Men lige nu er det dejligt at I kan komme ind og aflevere og hente jeres barn.
Som I ved så er det stadigvæk på en helt anderledelse måde end tidligere,
men det er for at kunne holde afstand og høj hygiejne.
Det betyder at der kun er en, der kan komme ind og aflevere og hente pr.
barn, og at vi ikke snakker, så lang tid med jer, på det tidspunkt. Det er både
fordi at jo korter tid, man er tæt på hinanden jo mindre smitte fare, og fordi der
står andre forældre udenfor og venter.
Nye pædagoger i Nørrevænget
Som I ved sagde vi farvel til Gunhild d.1/9 hun skal på en velfortjent pension.
Vi har ansat Erik som er pædagog med meget erfaring, fra andre børnehaver,
han brænder for natur og udeliv. Han er i Blå hus.
Derudover har vi I Alderslyst brugt nogle af de midler der er kommet fra
regeringen til at fordele vores inklusions- og motorik pædagoger. Så vi i
Nørrevænget forsat har Lene Hauge som motorik pædagog 3 dage om ugen,
og Anette Dippel som inklusions pædagog 3 dage om ugen, på skift i alle tre
afdelinger - de dage de ikke er hos os, er de i Børnegården.
Lene mandag, tirsdag, onsdag. Anette onsdag, torsdag, fredag.
I starten Pga. Corona bliver det en uge ad gangen i Nørrevænget, hvor Lene
og Anette er der på skift.
Camilla er gravid ষdet betyder at vi skal ansætte en barsels vikar til Blå hus
fra 15/10

Derudover kommer der flere børn i vuggestuen, så der ansætter vi en
pædagog snarest.
Hele huset er godt i gang med læreplanerne for den næste periode. Det
overordnet tema er efterår. Det arbejder vi med i, september, oktober og
november. I hver periode vælger vi 2-3 overordnet teamet fra de blå og røde
blade. Som især er i fokus, derud over er vi opmærksomme på at arbejde
med hele den styrkede læreplan hele tiden. Vi arbejder med det hele dagen
og ikke kun i planlagte aktiviteter, men især i vores hverdags rutiner, det er nu
engang dem der er flest af.
I kan løbende se hvordan vi arbejder med det, ellers spørg jeres barn, hvad
det har været med til.

Tak for jeres interesse, og opbakning i hverdagenষ

