_______________________________________

Sommerferien nærmer sig hastigt og flere børn, familier og personaler er
allerede gået fra på ferie. Vi har haft en forsommer med godt vejr og med
spændende aktiviteter ude og inde – bl.a. blomstens dag, teater, besøg af
årets børnegrandprix-vinder (et stort hit for børnene), læreplanstema omkring
kendskab til lokalområdet, sankthans bål m.m., og i den sidste tid for de
ældste i blå- og grøn bhv. gruppe med ture og akt. på tværs af børnegrupper,
som overgang til storbørnsgruppen på Rød stue efter sommerferien.
Efter sommerferien starter 20 børn i skole, noget som de alle sikkert glæder
sig til, selvom det sikkert også kan give lidt sommerfugle i maven med alt det
spændende og nye der venter forude – uden helt at kende til hvordan det vil
blive. I ønskes Alle alt muligt Held og Lykke og Gode oplevelser i alt det nye
fremover. Til 1. august vil der blive 24 børn i storbørnsgruppen på Rød stue.
Efter sommerferien i august måned bliver vi ca. 84 børn. Et stort velkommen
til nye børn og familier.
Hvordan det ser ud med hensyn til gældende retningslinjer
og restriktioner efter sommerferien ved vi endnu ikke.
Vi fortsætter med den skærpede hygiejne, med fortsat at ”spritte
af” og vaske hænder om morgenen ved ankomst til Børnehuset.
Ligeledes med nuværende retningslinjer i forhold til aflevering af børn ude,
eller indenfor i garderoben. Vores erfaring er, at de hurtige afleveringer har
fungeret fint for både børn og forældre og personalet, der har kunnet
koncentrere sig om de øvrige børn på stuen eller ude.
Vi afventer nye retningslinjer medio august måned, hvor der formodentligt
udmeldes nyt herom, fra centralt hold i Silkeborg kommune. Vi kan håbet at vi
med Covid-19 vaccinationer og lavt smittetryk efter sommerferien, kan åbne
mere op.
Tror vi alle savner at holde forældrekaffe, forældremøde og arbejdsdag m.m. ,
det er noget vi håber snart bliver en del af vores børnehus igen.
Vi vil fortsat være opmærksomme på symptomer på sygdom hos børnene, at
de er helt raske, når de kommer i børnehuset. Både børn og voksne har bedst
af at være hjemme, når de er syge og sløje.
I På Toppen, Hvinningdal har vi Fælles feriepasning i ugerne 28, 29 og 30,
hvor Hvinningdal Børnehus har åbent for de tilmeldte børn. Her passes børn
med personale fra de fire børnehuse, men ikke i hele åbningstiden. Tilmeldte
børn / familier har fået besked herom. Der vil være personale i feriepasningen
der har ferie i ugerne 27 og 31, 32 efter sommerferien.

Info:
Referater fra forældrebestyrelsesmøder kan læses på ”På Toppen,
Hvinningdals” hjemmeside:
Link: https://paatoppen.silkeborg.dk/Om-os/Bestyrelse

Personale pr. 1. august - 21:
Blå vuggestue: Malene, Benthe og Lone, samt Clara fastansat pr. 1. august,
hvor Clara vil have timer i både blå- og grøn vuggestue.
Blå Børnehavegruppe: Linda, Kadriye (på nedsat tid) og Maria, samt Josefine,
som nu er fastansat pr. 1. august. Karoline Knudsen, ny pædagogisk
assistentelev, starter d. 25. august og til og med d. 31. december på stuen med Linda som vejleder.
Rød Børnehavegruppe. Stephan, Charlotte og Thomas (som har barselsorlov
pr. 1. august og frem til medio september), hvor Amalie vil vikariere imens.
Asbjørn er fortsat elev på stuen frem til december i år.
Grøn vuggestue: Kira, Dorte V. Larsen, nyansat pædagog, samt Martine F.
Andersen, nyansat pædagogmedhjælper også pr. 1. august. Clara vil have delt
sine timer i henholdsvis Grøn- og Blå vuggestue.
Grøn Børnehavegruppe: Kristina, Karin og Laura Steenberg, nyansat
pædagogmedhjælper pr. 1. august. Hermed skal vi sige farvel til Maja, som
sidste arbejdsdag fredag d. 9. juli. Lena rykker fra grøn vuggestue til
børnehavegruppen i august måned.

I ønskes Alle en rigtig God Sommer og God ferie når I når dertil.
På vegne af personalet i børnehuset
- Villy.

Inspiration til ferien – Gode oplevelser kan gentages
Øvelser gør mestring.

Alle børn skal i løbet af ferien:

Slappe af
Kaste sten i vandet
Kede sig
Få sand mellem tæerne, i ørene og håret
Hygge
Få lov til at være sig selv, uden hele tiden at skulle aktiveres af voksne
Spise is
Bade udendørs
Få en svingtur
Plukke og spise jordbær
Hoppe i vandpytter
Finde en god pind i skoven og slæbe den hele vejen hjem
Have nattøj på en hel dag
Få blå mærker på knæene
Spise ærter man selv har bælget
Blive så beskidt at tøjet skal skiftes mindst to gange på samme dag
Få myggestik
Smage sin livret
Ligge og mærke solen varme på kroppen
Høre en god historie
Lege med vand
Gå en tur der ikke har et formål

God sommer

