Kære alle
Vi befinder os allerede i september. Det har været en solrig august og vi kan ønske, at septembers
himmel bliver lige så smuk som de synger om i sangen.
Efter en lang periode med skiftende rutiner i huset grundet løbende corona instruktioner er vi på vej til
meget af det velkendte i Gudbjerg Børnehus. – Og lad os opdatere hurtigt ift. nuværende corona

instrukser i Dagtilbud:
-

-

Der skal forsat vaskes hænder udenfor inden indgang i huset. Der er blevet nævnt, at vandet i
perioder har været koldt – Det har heldigvis i en lang periode været mindre koldt grundet det
gode vejr. Vi har stor forståelse for, at det kan være udfordrende – men det er forsat meget
vigtigt ift smittebegrænsning.
Ved evt. sygdom kan I altid orientere jer i gældende handlevejledning nyeste på Børneintra.
Max. 5 personer i garderoben.
Hvis I er i tvivl/ har spørgsmål så kontakt Joan 29481788

Kurser i huset:
Det er vigtigt for os, at vi hele tiden fastholder, vedligeholder samt udvikler det pædagogiske faglige
niveau, der er i huset.
Derfor deltager vi på skift løbende i uddannelse. I efteråret vil der være dage hvor Gitte, Helle,
Christina og Joan er på uddannelse. Samtidig er flere i huset på førstehjælp kursus så dette også
vedligeholdes.
Folk i huset:
Marianne: – vores gode frivillig i huset er til alles store glæde startet op igen. Hun har været savnet –
og jeg tror også, at Marianne har savnet børnene/ huset – velkommen tilbage.
Johannes:- Vores studerende, der skal være i huset til medio oktober – Johannes er primært ved
Skovtrolde og Rokketænderne. Velkommen til huset.
Nina:- Ressourcepædagog, der er tilknyttet huset nogle faste dage i ugen. Foreløbig er Nina i huset de
næste tre måneder – velkommen til huset.

I september vil der være forskellige aktiviteter i huset.
Vi følger vores årsplan og planlagte læreplanstemaer og vil i september have fokus på natur, udeliv og
science, krop, sanser og bevægelser, alsidig personlig udvikling og social udvikling
NATURENS DAG uge 37: Vi er selvfølgelig med I Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser år 2020. Temaet i år er vild i naturen. Vi skal fejre naturen
og bruge naturen vildt meget som de beskriver i deres oplæg for dagen.

Og hvis der er noget vi kan i huset – så er det, at finde glæde ved naturen samt videreformidle
denne glæde til børnene.

SÅ STARTER SKOVEN PÅ MANDAG.. Vi starter skoven op igen på mandag – Hvilket passer
perfekt ift NATURENS DAG - og vi glæder os rigtig meget. Den første tid er det Skovtroldene og
Rokketænderne.

Nyt fra stuerne

Vuggestuen :
(Birgit, Helle & Gitte)
Vi har sagt velkommen til tre nye børn: Summer, Caroline og Anders i august.
I denne måned vil vi have fokus på krop og bevægelse i naturen og på stuen. Derudover vil vi arbejde i
små grupper med børnene for at styrke deres personlige og sociale udvikling.

Alferne:
(Heidi & Christina)
Alferne siger velkommen til Sebastian, Cebrail, Johannes og Vilja.
Vi vil i september måned have fokus på vores børnegruppe. Vi har fået nye børn, der skal hjælpes ind i
de små legefællesskaber vi har. Vi har fokus på relationer. Relationer blandt børnene og børnenes
relationer til de voksne.
Vi vil forsat være meget ude på legepladsen, lege, finde dyr og se sommeren blive til efterår.

Skovtrolde & Rokketænder:
( Steffen, Sussie, Gitte, Johannes)
Uge 37: Vi er i skoven, hvor vi i denne uge skal lave fangelege og være vilde i naturen. Vi deltager i
Naturens dag og skal prøve meget af materialet fra Naturstyrelsen/ Grønne spirer. Johannes starter op
på et musikforløb med Rokketænderne.
Uge 38: Vi er i skoven, hvor vi arbejder med wellness. Vi skal bruge vores sanser. Føle, lugte, se og
mærke. Johannes starter en skov/ natur forløb med Rokketænderne.
Uge 39: Vi er i børnehaven, hvor vi skal bruge vores kroppe. Vi skal have pulsen op & ned med bold,
styrketræning, dans og yoga.

TAK FORDI I LÆSTE MED & VI ØNSKER JER EN DEJLIG SEPTEMBER
MANGE HILSNER FRA PERSONALET I GUDBJERG BØRNEHUS

