Kære alle
Så træder vi ind i november måned – og visse steder i huset kan vi høre
nisserne begynder, at strække sig efter deres lange søvn. Vi tænker, at
de når, at vågne op inden december…….
Børn i huset
Der har været god tilgang til Gudbjerg Børnehus – og vi er over 40
børn her sidst på året. - Det er vi selvfølgelig rigtig glade for – det er
positivt for Børnehuset og det er positivt for lokalmiljøet.
Pædagogisk dag den 20. november:
Tak fordi I støtter op omkring vores pædagogiske dag i huset. – Vil de, der mangler at opdatere
pasningsbehov gøre det inden på mandag.
Indgang for vuggestue og børnehave fra på mandag:
Vuggestuen og børnehaven får fælles indgang igen fra på mandag. Vuggestuen flytter deres dørklokke
med. – Den sættes fast på yderste garderobe ind imod vuggestuens garderobeområde. Når jeres barn
har fået tøjet af og madpakken er klar – så ringer I på klokken og vi kommer og henter
HUSK FORSAT – AT DET ER MAX FEM VOKSNE I GARDEROBEN.
Udenfor det meste af dagen:
Grundet COVID-19 er vi forsat udenfor det meste af dagen. Det er derfor ekstra vigtigt, at I
sørger for, at jeres barns garderobe er opdateret med varmt skiftetøj og varm fodbeklædning.

COVID-19:
Det er stadig de samme vejledninger for dagtilbud, der er gældende. I kan orientere jer på Intra, hvor
aktuelle retningslinjer er tilgængelige. Tre vigtige:
1. Hyppig håndvask
2. Hold afstand
3. Bliv hjemme ved symptomer
Personale:
- I november måned kan vi byde velkommen til PAU (pædagogisk assistent elev) Emma. Emma
bliver primært tilknyttet Skovtrolde og Rokketænder. Vi glæder os til hun kommer.
- Sebastian vikar har de foreløbige sidste vagter hos os i november måned, da han starter som
politikadet den 1.december. Vi ønsker Sebastian al godt fremover og tak for hjælpen.

Drikkedunke: I de kommende måneder bedes I undlade, at
medbringe drikkedunke. Vi sørger for, at alle børn tilbydes vand
løbende over dagen. – Så kan vi samtidig sikre os, at hygiejne er i top

Vuggestuen
Vi har sagt farvel til Tobias og hans familie, som er flyttet til Odense. På grund af Corona er vi meget
ude så derfor vil vi udover legepladsen gå
ture i nærmiljøet og finde ting vi kan bruge
til collager. Vi vil synge og lave sanglege.
Sidst på måneden begynder vi at lave
hemmeligheder. Aktiviteterne vil foregå i
små grupper for at styrke børnenes
personlige og sociale udvikling.

Alferne:
Først og fremmest siger vi velkommen til Thea og hendes familie. Da vi forsat er ude det meste af
dagen er det meget hjælpsomt, hvis de børn, der bruger ble er ny skiftet, når de kommer. HVIS I
kommer efter vi er gået ud på legepladsen er det også hjælpsomt, hvis I hjælper jeres barn i varmt tøj
mm. Og kommer ud på legepladsen. – Vi vil så småt gå i gang med julegaver og snakke lidt om den
kommende julemåned. Vi vil bruge vores sangkuffert med forskellige sange, hvor vi også kommer til at
øve farver. Vi har også stadig fokus på at få skabt relationer blandt børnene.
Skovtrolde og Rokketænderne:

Vi har blandet skovtrolde og Rokkertænderne, når vi
spiser for at styrke nogle relationer og skabe nye. Dette vil kun være i Børnehaven ikke i skoven. De
næste to uger er vi skoven, hvor vi vil arbejde med musik og kreativitet.
KOM GERNE SENEST 8.30, NÅR VI SKAL I SKOVEN
Uge 45 & 46: Vi skal lave vores egne instrumenter, finde ting med forskellig lyd, synge nye sang og
lave et kunstværk til skoven.
Uge 47: Så starter vi op på julehemmeligheder… I får ikke mere vide end det
Tak fordi I læste med – vi ønsker jer en dejlig november måned. - Bedste hilsner fra personalet
i huset

