Nyhedsbrev oktober-november 2020

Hej Alle
Nu er vi godt i gang med efteråret. Vi er stadig meget ude, men er inde når børnene bliver afleveret om
morgenen. Vi synes det er dejligt at vi kan invitere forældrene ind ved aflevering og afhentning.

Covid 19
Vi er stadig udfordret af Covid 19. Vi har her i Kirsebærhaven haft en del ekstra arbejde med hygiejne hos
børnene og os selv. Vi har haft ekstra arbejde med rengøring. Vi er nu ved at være inde i vanen og må finde
os i de retningslinjer der er. Det har gået en del ud over forskellige arrangementer, og jeg forventer at det
vil betyde at vi ikke kan holde kaffedage, bedsteforældredage og Luciafest i år. Der skal i hvert fald ske en
ændring i smittetallet før det bliver muligt.

Lone Laustsen
Vi har fået ansat en ny pædagog Lone Laustsen. Lone er en person med masser af energi og mange gode
ideer til aktiviteter. Lone kommer med en meget stor erfaring. Lone har nu været hos os siden 1. september
og hun passer godt ind hos os i Kirsebærhaven. Lone er ansvarlig for vores samlinger.

1

Pippi på besøg i Kirsebærhaven

Tirsdag d. 6. oktober var Pippi på besøg i Kirsebærhaven. Hun kom på cykel. Hun havde været så heldig at få
lov til at låne Lones cykel. Pippi er en meget stærk pige der kan mange ting.
Det var en dag fyldt med skarnsstreger og spilopper. Pippi lå på bordene, hun sad på børnenes garderober
og hun lavede popkorn så de fløj rundt i køkkenet, hun havde nemlig glemt at sætte låg på gryden. Pippi
hjalp også med rengøringen i Kirsebærhaven, hun havde spændt skuresvampe på sine fødder.
Pippi sang og dansede sammen med børnene.
Pippi var også med ude at lege, hun havde fundet på en spændende ”tingfinderleg” hvor børnene skulle
finde ting der IKKE hørte hjemme i naturen.
Børnene lærte Pippi at køre på trehjulet cykel og Pippi læste historier for børnene ude på legepladsen til
gengæld.

Arbejdsdag
Vi har ikke haft mulighed for at afholde arbejdsdag på normal vis. Vi har udarbejdet en plan over det der
skal laves. Den bliver lagt ud på Facebook og så kan man vælge det man kan byde ind med.

Sansehave
Vi har haft besøg af nogle aktive personer fra støtteforeningen. Der er blevet plantet en masse spændende
ting på vores legeplads. Brombær, hindbær og ribsbuske. Der er lavendler der dufter godt. Vi har fået savet
noget af de store træer op af huset. Der er nu blevet dejligt lyst i morgenmadsrummet.

Fotograf
Vi får besøg af fotograf Janni Engberg onsdag d. 4. november. Det er muligt at få søskende fotograferet
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Velkommen til Sofia

Kommende arrangementer
Bedsteforældredag: Vi holder nok ikke bedsteforældredag som vi plejer sidste fredag i november. Det
er ikke muligt da det er et indendørs arrangement.

Luciafest: Vi holder luciafest fredag d. 11. december og evt. forældrekaffe hvis det kan lade sig gøre.
Nye børn i Kirsebærhaven
Mahathika begynder d. 1. februar 2021.
Venlig hilsen

Lotte og Personalet i Kirsebærhaven
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