Nyhedsbrev marts 2020
Jeg håber at I og jeres familier alle sammen har det godt, det er en mærkelig
tid, hvor vi alle skal gøre noget andet end det vi plejer. Vi glæder os til at få
vores hverdag tilbage.
Der vil løbende være information på Day Care.

Byggeriet er godt i gang
Alt går efter planen som er at:
Vi kan tage det nye i brug d.20. april
Det er Delfiner og Pingviner som skal flytte.
Når det første byggeri er færdig, begynder det næste. Der hvor Delfiner og
Pingviner er nu, skal sættes i stand, og så flytte vuggestuen i de lokaler omkring
sommerferien. Vi kender ikke datoen endnu.
I hører nærmer når vi ved noget.
I sommerferien skal køkkenet udvides så, vi håber at alt byggeriet er færdigt til
august.
Der bliver også mulighed for at vi får plads til, dagplejens legestue i den Gamle
vuggestue fra august, det glæder vi os til så kan vi få et tidligt samarbejde med
de børn og forældre som bruger dagplejen.
Vi beklager de udfordringer der er i forbindelse med det, det kan være svært at
finde en p plads, og vi roder noget både inde og ude. Men det bliver så godt.

Profil Børnehus med bevægelse i børnehøjde.
Der kommer også til at ske spændende ting på legepladserne.
Vi har fået midler fra ministeriet til at blive en profil institution. Det glæder vi os til. Vi
bliver en bevægelses institution. Det betyder at vi i indretningen inde og ude på vores
legepladser, vil have fokus på at der er gode og sjove muligheder for bevægelse og
lege.
Salen bliver et stort motorikområde, med klatrevægge, skinne i loftet med hængekøjer,
gymnastik bolde og meget mere.
Vi allerede ansat Lene som er motorik vejleder, hun har timer i alle afdelingerne i
Nørrevænget. Det giver meget inspiration i hverdagen.
Vi skal alle sammen uddannes i motorik og bevægelse i løbet af 2021.

Fra 1/8 er der ændringer i personalet i børnehaven.
Det er for at nogle af de voksne fra hver stue, følge de børn der skifter stue.
Så fra august ser det sådan ud:
Gruppe
Delfiner
Pingviner
Krabber
Rokker

Medarbejder på stuen:
Lene, Rikke, Kasper, Connie
Ida, Mariann, Katja, Vibeke
Mads, Camilla, Gunhild
Margit, Bettina

Forældre aften
Vi havde en hyggelig Forældreaften d.5. marts som forældrerådet havde arrangeret, vi
snakkede om stort og små. Der kommer en ny dato hvor vi gentager succes. Håber at
I kan komme.

Iben og Caja
Vi har stadigvæk et samarbejde med Iben som er sundhedsplejerske, og Caja som er
social vicevært. Det betyder at de er i Nørrevænget 1 gang om måneden, hvor I er
velkommen til at snakke om stort og småt. Eller lave en aftale, det kan være om kost,
renlighed, krav, søskende, søvn, hjælp til Day Care, fritidstilbud til børn, gode
fællesskaber for jer som forældre. Der er opslag på dørene med de datoer der er aftalt.

Mange hilsener fra alle i Nørrevænget

