TUSINDFRYD
Kære forældre.
Nyhedsbrev Nr.1 for Børnehuset Tusindfryd, januar 2019
Godt nytår til jer alle.
Velkommen tilbage efter juleferien, håber I alle har haft en rigtig god jul og et
godt nytår. Forhåbentligt har alle haft mulighed for at holde fri, i hvert fald nogle
af dagene. Så er vi i gang med hverdagen igen og det er egentlig også ganske
godt.
I denne måned vil vi have særlig fokus på krop, sanser og bevægelse, da vi er så
heldige, at have Bente, som er motorikvejleder i huset lige nu.
Nyt fra Personalet.
Nadia er startet som vikar på Falkestuen i Michelles stilling. Velkommen til dig, vi
håber du bliver glad for at være i Tusindfryd.
Bente Brøndsted(motorikvejleder i Område B), skal være her hos os i januar og
februar. Velkommen også til Bente. Bente vil lave sansemotoriske aktiviteter med
enkelte børn og børnegrupper, i samarbejde med personalet på stuerne.
Vigtige datoer i Tusindfryd:
Torsdag den 17.1.: Vi holder Lygtefest for børn, forældre og personale i
tidsrummet kl. 15.30-17.15. Forældrerådet står for forplejningen, så husk at
melde jer til på famly, senest den 10.1. Kryds også af, hvis I er forhindrede. Vi
håber at se rigtig mange af jer. Børnene er i fuld gang med at øve sange til
festen.
Gruppedage.
Vi har besluttet, at det i første omgang er Storgruppen, der starter op med
gruppedage. Det bliver tirsdag den 22. januar. Der vil fortsat blive arbejdet
pædagogisk i aldersopdelte grupper, på stuerne og på tværs af huset.
Fokus på hygiejne.
Region Sjælland ønsker at sætte fokus på brug af antibiotika hos småbørn. Det
har vist sig, at god håndhygiejne er en væsentlig faktor til at nedbringe smitte og
dermed sygdom.
Her i Tusindfryd er vi blevet udtaget til, at afprøve forskelligt materiale i den
forbindelse. Det vil også involvere jer som forældre. Kampagnen kommer til at
strække sig fra januar til medio marts. I hører nærmere, når vi ved noget mere.
Skiftetøj, regntøj, flyverdragter, huer, vanter mm.
Vejret er omskifteligt og derfor dette lille hjertesuk.
Hjælp jeres barn og os. Vi har stadig brug for, at I tjekker op på jeres barns
garderober, tak for hjælpen.
Mange hilsner hele personalegruppen.

