Nyhedsbrev juli 2020

Kære forældre
Sommerferietiden nærmer sig for de fleste og alle glæder sig… en tid hvor vi har øget mulighed for
familienærvær og samvær til glæde for især børnene.
Men inden vi siger god sommer til hinanden, vil vi lige rette blikket tilbage på de sidste måneder i
vores børnehus. I det perspektiv møder der os en god mavefornemmelse og et smil på læberne titter
frem. En Coronatid, en forandringstid og en tid som ingen kunne have forestillet sig. Vi oplever, at
vi er kommet styrket igennem denne tid og samarbejdet med jer forældre hertil har været frugtbart.
Tak for det ! Den praksis som I kender fra nu ift. forebyggelse af smitte og Corona m.m. vil
fortsætte frem til september måned.
Farvel og goddag
De seneste måneder har også været en tid for mange farvel’er og goddag ér… farvel til alle de ”gamle”
maxier, farvel til vores studerende Kathrine og farvel til Charlotte. Et goddag til mange nye børn og
deres familier, et goddag til Nicolai vores nye studerende, og et goddag og et varmt velkommen til ny
leder af børnehuset pr. 1.9.

Personale nyt
Kasper H. er sygemeldt på ubestemt tid, da han har været så uheldig at fået en Diskusprolaps.
Morten vender tilbage fra forårs sfo fra uge 32 af, og Andy vender tilbage fra uddannelse i uge 35.
Louise A vikariat slutter fredag i uge 32, og Mille vil være vikar i børnehuset indtil uge 36.
Casper vil fortsætte sin praktik hos os frem til januar måned.
Karoline, 7 ugers studerende fra UCL starter i uge 35 og skal være hos os frem til efterårsferien.
Da alle ”mand” ikke er tilbage fra august måned af pga. sygemelding, ferie m.m. vil diverse timer
dækkes ind på tværs i børnehuset, og I vil derfor kunne opleve at faste personaler dækker timer i
andre grupper en normalt. Dette ift. at helheden kan gå op, indtil vi igen er fuldtallig.
Primære personaler på grupperne pr. 1.9.
• Maxigruppen: Morten, Louise N. og Casper
• Bøgegruppen: Sanne, Andy og Karoline
• Birkegruppen: Gitte K., Kasper, Jonas og Nikolai
• Vuggestuen: Gitte L., Rikke, Marie Louise og Vibeke

I ønskes en rigtig dejlig sommer, mange sommerhilsner fra Personalet !!!

