APRIL 2020
Vi er godt i gang.
Nu er Delfiner og Pingviner flyttet ind i deres nye lokaler, her er god plads og rigtigt flot, vi
glæder os til at vise jer det. Lige nu er det, som i resten af Nørrevænget ikke som vi havde
tænkt os. Vi kan ikke indrette det som vi gerne ville, da det meste legetøj er pakket væk.
Men det kommer jo frem igen på et tidspunkt.
Det betyder at byggeriet nu flytter over i det hus, hvor Delfiner og Pingvinerne plejede at
være. For her bliver huset sat i stand til vores vuggestue, de får mere plads og et bedre
indeklima. Vi forventer at det er færdigt inden sommerferien. Så I må bære over med
byggerod og få p pladser, et stykke tid endnu.
Salen er vi fælles om, og den kan vi bruge!

I hverdag efter genåbningen, går det stille og roligt og der er færre børn. Så de nye rutiner
har gode vilkår for at blive indarbejdet. Vi forventer løbende et mere normaliseret
fremmøde.
I er blevet spurgt på Day Care igen, det er for at vi kan planlægge de små grupper, og
vores arbejdstider så det passer bedst med jeres behov.
Hverdagen er både anderledes, men den minder også på mange punkter om det vi
kender. Der kan være lidt udfordringer i ydertimerne med at holde de små grupper, men
lige nu er vi færre børn, så vi løser det der opstår på den mest hensigtsmæssige måde.
Som udgangspunkt er børn i små grupper. Hverdagen for børnene tager udgangspunkt i at
børn er børn, at de leger, krammer, holder i hånd, bliver trøstet og modtaget i stor
udstrækning som de plejer.

Læreplanen og temaperioden forår ligger meget naturligt, i det vi lige nu er i gang med
mange ture, opdagelse på legeplads m.m. vi bruger vores el cykler og bussen, så vi kan få
nogle gode oplevelser.
Vi er meget ude nogle dage hele dagen.
Der er udarbejdet en plan for dagen og for hvordan vi får gjort inventar og legetøj rent,
håndvask m.m.
der kommer udendørs håndvaske, så der løbende kan vaskes hænder efter
sundhedsstyrelsens anvisninger.
Alle børn med selv små symptomer på sygdom blive holdt hjemme eller blive sendt hjem
med det samme.
Der bliver gjort ekstra rent og kontaktpunkter som håndtag, toiletter, møbler, legetøj,
legeredskaber på legeplads rengøres eller lukkes af. Til middag og sidst på, dagen vil de
pædagogiske medarbejdere skulle rengøre det legetøj og rekvisitter, der er leget med i
løbet af formiddag og eftermiddag. De børn der sover ude får vasket sengetøjet 2 gange
om ugen. De børn der sover inde får vasket deres sengetøj hver dag.
Løbende får vi nye udmeldinger fra sundhedsstyrelsen og andre og det betyder at I
forældre også får nye beskeder. Derfor er det vigtigt at understrege at vi kommunikerer
igennem Day Care til jer. Det har blandt andet handlet omkring hyppighed af vask af
sengetøj, brug af desinfektionsmiddel og sæbevask…
Jeres barn skal have en tynd t- shirt med et ærme, på når det bliver varmer. Der er også
brug for en sommer hat eller kasket da vi jo er ude det meste af dagen.
Vær opmærksom på at jeres barn har tøj og fodtøj, med der passer til vejret, og noget
ekstra på rummet.
HUSK NAVN mange har ens tøj, og i samme størrelse
Alle børnehavebørn skal have en drikkedunk med, som vi kan tage med på de mange ture
vi er på.
Håber at I alle sammen har det godt.
Mange hilsner fra personalet i Nørrevænget

