TUSINDFRYD

Kære forældre.
Nyhedsbrev Nr.3 for Børnehuset Tusindfryd, marts 2019
Region Sjællands kampagne ”Rene hænder” arbejder vi fortsat med. I har fået en
bog og et kort med hjem, hvor I kan søge yderligere information.
Vi opfordrer til at både børn og forældre vasker hænder, når I kommer ind i
institutionen og når I går hjem.
Men: Husk at opfordringen omkring håndvask/hygiejne kun er en opfordring i at
nedsætte sygdom, hvilket selvfølgeligt også er vigtigt. Men opfordringen er
samtidig, at det ikke skal ende ud i en konflikt med jeres barn. For nogle børn
kan det være svært i starten, når rutinerne ændres. At få vasket hænder skal
ikke gå forud for en god aflevering.
Gulvet på stuerne er børnenes legeplads, vi ønsker derfor, at I tager fodtøjet af,
inden I går ind på stuerne, så vi undgår skidt og snavs hvor børnene leger.
Vi har været så heldige, at vi har fået mulighed for at indkøbe diverse
”sprogkufferter” med materiale til at understøtte børns sproglige udvikling. Derfor
har vi særlig fokus på sprog i denne måned og vi vil arbejde med sproget i små
børnegrupper, i en legende tilgangs form.
Da det nu er den første forårsmåned, har vi desuden også fokus på natur. Vi vil
undersøge, hvad der sker i naturen, planter, blomster der pibler frem, insekterne
og andre smådyr vågner op igen. Lyset er vendt tilbage.
Vi starter så småt op på at lave diverse kreative aktiviteter til Påske.
Vigtige datoer i Tusindfryd:
7.3. Dagplejen på besøg.
29.3. Fælles båldag for børn og personale.
Nyt fra Personalet.
Nadia fortsætter som vikar rundt i huset et par måneder endnu.
Nye børn på stuerne
Vuggestuen byder velkommen til Karla den 1.3.
Falkestuen byder velkommen til Anna den 1.3.
Et stort velkommen til de nye børn og deres familier 

Mange hilsner fra hele personalegruppen.

