_______________________________________

Med Marts måned hilser vi foråret velkomment med lysere og længere dage,
og forhåbentligt også snart med mere sol og varme og med en legeplads der
”springer ud”, med inspiration til nye lege og aktiviteter på legepladsen. Vi
følger stadig gældende retningslinjer mht. forebyggelse af Covid-19 smitte,
og vil fortsat været meget ude, men nu i forårsvejr.
Hvinningdal Børnehus holder lukket d. 28, 29 og 30 marts, i de tre
dage op til Påske, hvor få børn og voksne er i feriepasning i Kærsgård,
sammen med børn og personale derfra.
I Hvinningdal Børnehus har vi nu 93 børn i børnehuset, og i alt 97
indmeldte børn op til sommerferien. Vi har et øget pres på vores ventelister, men har øje for, at vi skal have plads til kommende søskendebørn i huset. Et stort velkommen til nye og kommende børn og familier.

En forårstradition:
Vi må desværre aflyse forårets traditionelt planlagte arbejdsdag hvor legeplads og udeareal gøres klar til forårets og sommerens aktiviteter.
Men vi håber, at vi med Covid-19 vaccinationer og faldende smittetryk efter
sommerferien kan mødes til flere forældre arrangementer.

Et fælles tema:
Op til Påskeferien har vi i Børnehuset arbejdet med et Fælles tema:
Eventyrlige fortællinger. 5 forskellige eventyr er udvalgt – ét til hver
stue. Hver stue har fået en sang, som relaterer sig til eventyret.
På stuerne arbejdes med eget eventyr, hvor der som afslutning er
optaget en film undervejs, imens eventyret leges ud. Afslutningsvis
vises eventyret til de andre stuer (da vi ikke samles alle på tværs af stuerne).

Valg til forældrebestyrelsen:
Repræsentanterne for Børnehuset er fortsat Julie M. Terkelsen,
samt genvalg hertil af Diana B. Christiansen, samt genvalg af
Karina Hjermitslev, som suppleant.

Personale:
I Blå vuggestue er Malene tilbage fra barsel, med opstart d. 23. april på stuen.
Dermed rykker Maria videre i et barselsvikariat på Blå Børnehavegruppe.

På Blå Børnehavegruppe fortsætter Maria på stuen i Katjas barselsvikariat,
hvor Katja går på barsel fredag d. 16. april. Martin vil som huskendt vikariere i
en kort periode.
På Rød børnehavegruppe. Et stort tillykke til Thomas med familieforøgelsen
derhjemme. Thomas er på barsel frem til mandag i uge 16, hvor Martin
vikarierer i børnegruppen imens.
I Grøn vuggestue: Her er Kira delvist tilbage igen efter hendes biluheld i
december måned - dejligt.

God Påskeferie til alle når I når dertil.
Venlig hilsen
-

Villy.

