Ollerup Børnehus

Information til nye børn og Deres forældre.

Velkommen til Ollerup Børnehus
Nu er det snart tid til, at du skal starte i Vuggestue, vi er 16 børn og 5
voksne i gruppen, vi kalder os Haletudserne. Vi glæder os til at lære dig og
din familie at kende. De første par dage, vil vi gerne have, at du tager din
mor eller far med.
Det er __________ der vil tage i mod dig og din familie. Vi vil sørge for,
at du får en tryg start i vuggestuen.
Du skal selv medbringe bleer, skiftetøj, overtøj, hjemmesko om vinteren
mm. Du skal have rigeligt med skiftetøj med, tøj efter årstiden. Det er en
god idé altid at have regntøj og gummistøvler med. HUSK skriv navn i det
hele. Vi er ude i al slagt vejr :-)
Det er en rigtig god idé, at ringe og aftale en dag, hvor du og dine forældre
kan komme på besøg. Vi glæder os til du begynder i vuggestuen.

Ollerup Børnehus er en
integreret daginstitution
med en normering på 63
børnehavebørn og
16 vuggestuebørn.
Vi ligger centralt i Ollerup.
Vi har kort afstand til store
grønne områder med en
dejlig sø.
Afstanden til skov
og strand er ikke lang, så vi
har mange muligheder for at
få oplevelser ud af huset. Natur
og ude liv vægtes højt.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Adresse:

Ollerup Børnehus, Enghavevej 6, Ollerup
5762 V. Skerninge.

Telefon

vuggestuen 3017 4486

Åbningstider:
Mandag - Torsdag
Fredag

kl. 6.30 - 17.00
kl. 6:30 - 16.00

Bestyrelsen: Vi er en del af område Egebjerg, som overordnet har
en forældrevalgt bestyrelse, hvor vi meget håber I har lyst til at
være med. Selv har vi et aktivt husråd, som er åbent for alle.
Fridage/sygdom: Ring eller sms til os, hvis Jeres barn holder fri
eller er syg. Dette af hensyn til dagens planlægning. Syge børn
modtages IKKE. Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, skal det
hentes. Når barnet kommer tilbage efter det har været syg, skal det
kunne deltage i alle aktiviteter ude og inde. Vi giver ikke medicin i
institutionen.
Hvis jeres barn kommer til skade udover, hvad et lille plaster kan
klare, så ringer vi til jer. HUSK I skal selv tegne en ulykkesforsikring.
Opslagstavlen: I garderoben er der en opslagstavle med meddelelser. Kig der hver dag. Ligesom børneintra skal benyttes.
Daglig afkrydsning: Hver dag når I afleverer Jeres barn, skal I
krydse af at Jeres barn er kommet, og skrive hvad tid I henter igen.
Dette både af sikkerhedsgrunde, men ofte spørger børnene, hvad
tid de bliver hentet, og så er det rart at kunne give dem et svar. Det
er ligeledes vigtigt for vores planlægning af dagen. HUSK at sætte
ring rundt om krydset, når barnet hentes.
Madkasser: Sættes ind i køleskabet på stuen. Husk navn på.
Frugten ligges i frugtkurven. Vuggestuen serverer mælk. Alle dage
skal Jeres barn ligeledes have en lille madpakke med til eftermiddagsmad,

Legetøj: Børnene må gerne have legetøj med i vuggestuen, det er
dog på eget ansvar, og sjældent særligt hensigtsmæssigt.
Barnets garderobe: Det er Jer forældre, der har ansvaret for, at
der er orden i Jeres barns garderobe. Dvs. hver dag hænge/lægge
tøj på plads, stille sko op i garderoben mm inden I går hjem.
Forældresamtaler: Forældresamtaler tilbydes efter behov. Det
kan være et ønske fra vores eller fra Jeres side. Vi tilstræber dog, at
vi ca. 3. mdr. efter start i vuggestuen tager en snak om, hvordan det
går.

Parkering: Vi vil gerne, at I bruger parkeringspladsen, når I afleverer børn. Undgå at parkere langs vejen og langs haverne, da dette
generer vores naboer. Ligeledes HUSK at slukke for motoren når I
afleverer.
Vi glæder os til at lære Jer at kende.

