Nyhedsbrev september 2020 til forældre i
Børnehuset Søbæk.

Så er vi i gang her efter sommerferien, og vi har stadig Corona restriktioner. Vi vil have samme restriktioner
i tiden fremover, og vi vil orienterer om der komme nye restriktioner, så hurtigt som muligt.

Grrrrrrr….
I år har det været helt tosset i sommerferien.!!!!!! Flere forældre har i sidste øjeblik aflyst deres ferie, og
har brug for pasning, andre ville gerne lige have passet deres barn et par dage fordi deres barns bedste ven
var på institutionen (selvom de havde varslet ferie), andre kunne ikke aktivere deres barn, og ville gerne
aflevere et par dage (selvom de havde varslet ferie), og mere af den slags.
- Personalet afleverer deres ferie ønsker i februar måned, så vi kan planlægge skemaet godt –
- Der bliver planlagt aktiviteter til de tilmeldte børn der kommer –
- Der bliver afsat tid til at nye børn kan blive kørt ind, selvom 50% af personalet er på ferie
Når vi planlægger sommerferien i Børnehuset Søbæk er det et meget stort arbejde, og vi er afhængige af I
overholder de aftaler I har indgået med os med hensyn til sommerferien. Det er godt for jeres børn, fordi vi
kan fordybe os, personalet kan udføre de ting som de har aftalt og planlagt.

Opdatering Corona
Kære forældre. Tak for jeres store tålmodighed og positive indstilling til vores forandret hverdag. Det har
været en stor hjælp for os.
-I BH modtager vi stadig børnene udenfor, og er det meste af dagen udenfor på legepladsen i legezoner.
Husk at vaske hænder når I kommer ind med jeres børn.
- I VG vil det stadig være aflevering som vi plejer. Husk at vaske hænder når I kommer ind på institutionen.
- Vi plejer at dele børnene i forskellige grupper hen over året, men pga. Corona er det ikke muligt i år. Vi
laver grupper på stuen, og tager hensyn til de forskellige restriktioner.

Alle restriktioner og regler, kan ændres med meget kort varsel.
Personale
Hen over sommeren har vi måtte flytte lidt rundt på personalet.
Henriette fra Sommerfuglestuen er tilbage efter have brækket sit ben.
Betina fra Mariehønerne er i behandling og har det godt.
Lone fra Muldvarperne er rykket til Mariehønerne.
Anja fra Rævestuen som var barselsvikar, har fået en fast stilling på Muldvarpestuen. Kamille som har været
vikar alle steder i huset har fået barselsvikar stillingen.
Celine fra Muldvarperne skal ind og læse til sygeplejerske, og vi har snart fundet en ny medhjælper i hendes
stilling.
Aktiviteter og andet
Vi er så småt gået i gang med vores faste aktiviteter som vi havde før Corona. De nuværende retningslinjer
fra sundhedsstyrelsen og Helsingør Kommune vil blive fulgt, så aktiviteterne vil blive anderledes her i år
2020.
Det kan hurtigt ændre sig, hvis vi får nye retningslinjer.
- Kommende skolebørn i 2021, vil være i storegrupper på en ny måde.
- Legekunst, som vi kørte i efteråret 2019, vil komme tilbage nu i Enghuset. Ikke helt planlagt endnu.
- 8 uger i efteråret fra slut september, vil der være kulturprojekt ”Lyd, på mange måder”. Det er et
samarbejde med kunstnere fra lokalområdet.
- Et tilbud om forældresamtaler fra uge 42 for alle.
- Og helt sikkert meget mere. Følg med på stuen eller spørg personalet.
Kommer der julehygge, Luciaoptog, og andre ting hvor vi samles. Det ved vi ikke endnu!
Forældremøde
Vi afholder forældremøde d. 6 oktober 2020. Husk tilmelding på stuerne og se hvornår jeres afdeling holder
møde.

Hilsen Henrik

