Nyhedsbrev oktober 2021

Hej Alle
Vi nyder efteråret i Kirsebærhaven. Vi hygger os med at vi har fået høns igen. De har fået mere plads og
Anna er god til at lukke dem ud så de kan undersøge legepladsen.

Covid 19
Vi er stadig udfordret af Covid 19. Vi har her i Kirsebærhaven en del ekstra arbejde med hygiejne hos
børnene og os selv. Marlee er sygemeldt og vi har fået ansat Camilla til noget af alt det ekstra arbejde med
rengøring. Vi vil stadig gerne at I hjælper jeres barn med at vaske hænder om morgenen når I kommer. Vi
vil også gerne at I sørger for at der ligger et sæt rent skiftetøj klar på barnets rum. Det vil også hjælpe os
meget hvis I sørger for at barnets overtøj vender rigtigt, så er det nemt for barnet at tage det på når vi skal
ud. Vi oplever at der er børn der mangler skiftetøj og varmt tøj på garderoberne. Vil I være søde og tjekke
om garderoben stemmer overens med efterårsvejr med en masse vand
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Vi har besøg af Nana om tirsdagen
Vi har besøg af Nana hver tirsdag. Hun kommer og spiller og synger sammen med os. Vi laver sanglege med
mange bevægelser til. Pulsen kommer helt op og bagefter er der også afslapning. Vi gør tingene hurtigt og
langsomt. Der er fantasilege hvor vi leger forskellige dyr. Nana vil være hos os indtil december.

Kastanjetur til Præstegården
Kirsebærhaven har været en tur oppe at besøge Peter Grove i præstegården i Skelund.
Vi var inviteret af Peter til at komme og samle kastanjer fra det kæmpestore kastanjetræ han har lige foran
huset.
Vi var så heldige at solen skinnede så det var rigtig hyggeligt at gå turen fra Kirsebærhaven til Præstegården
i Skelund.
Vi havde taget en masse poser og vores trækvogn med, så det var bare med at samle alt det vi kunne. Peter
havde nogle kastanjer som så lidt anderledes ud end vi er vandt til. De var lavet om til små dyr. Vi tror det
var præstefruen der var den kreative.
Vi spiste vores medbragte madpakker i præstehaven. Peter havde købt dejlig juice til alle børnene.
Det var en virkelig hyggelig formiddag. Peter talte meget med børnene. Vi fik også tid til at aftale vores
besøg i kirken til jul. Dejligt at lære Peter at kende inden vi skal på besøg i Skelund Kirke til jul.
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Velkommen til Andrea
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Velkommen til Thor
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Vi siger velkommen til Johanne
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Kommende arrangementer
Kaffedag: fredag 5. november kl. 13.30-15.30
Bedsteforældredag: 26. november nærmere information i invitationen som kommer senere.

Nye børn i Kirsebærhaven
Jan begynder d. 1. marts 2022.
Theo begynder d. 1. marts 2022.

Venlig hilsen

Lotte og Personalet i Kirsebærhaven

8

