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Nyhedsbrev maj 2020 
 

 

Hej Alle 

Da vi nu opholder os mest muligt udendørs og solen gør sig meget 

gældende vil jeg lige give nogle soltips.  

Vidste du, at sol er strålende for børn - men at solcreme kan være nødvendigt allerede fra april?  

Forårssolen er over os - og det gavner både humør og vores behov for D-vitamin. Derfor anbefaler 

sundhedsstyrelsen ikke, at vi slukker for solen, men at vi ”skruer ned for den”.  

Tre solråd fra Sundhedsstyrelsen  

Skygge.  Børn beskyttes bedst mod uv-stråling ved at tilbringe mindre tid i direkte sol i de timer, hvor uv-

strålingen er stærkest. Det er mellem kl. 12 & 15 fra april til september.   

Klæd børnene på med hat og let tøj.  Når børn leger udendørs mellem kl. 12 & 15 bør de have en 

bredskygget hat på, der dækker hoved og ører og skygger for ansigt og nakke. Det anbefales, at børnene 

bærer tøj, som mindst går til knæ og albuer. Løstsiddende tøj af tætvævet stof giver den bedste beskyttelse 

og er køligt, når det er varmt.   

Brug solcreme.  De steder på kroppen, som ikke er dækket af tøj, kan huden smøres med solcreme, 

f.eks. på ansigt og hænder. Brug som udgangspunkt en solcreme med faktor 15 i Danmark.  Smør med 

rigelige mængder, ca. 20 minutter før børnene går ud i solen. Benyt en barnehåndfuld solcreme til en hel 

barnekrop (20 ml). Hvis man smører solcremen grundigt på, beskytter det hele dagen.   

I Kirsebærhaven smører vi alle børn med solcreme ved middagstid. Vi forventer at 

alle børn er smurt med solcreme hjemmefra når de møder om morgenen. 
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Corona - Covid-19 

 

 

Vi er i Kirsebærhaven udfordret som alle andre i denne tid. Der er ekstra arbejde med børnene med hensyn 

til hygiejne. Vi hjælper dem især med at vaske hænder og med at holde afstand. Der er også en del der skal 

snakkes om og forklares. Der er ekstra arbejde om morgenen når barnet afleveres og igen når det hentes.  

Der er meget ekstra rengøring der skal gøres. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens restriktioner nøje. Vi har været nødt til at indskrænke vores åbningstid til 7.30 

til 15.00 på alle dage, fordi det ikke er muligt at være en mand på arbejde i ydertimerne.  
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Brobygning til Havbakkeskolen og Kammas Børneunivers 

 

Der er ikke muligt at følge den plan vi havde for brobygning. Den er sat lidt på standby. 

Vi skulle have startet brobygning til Astrup i uge 16 hver tirsdag formiddag frem til uge 24. 

Vi havde tre planlagte besøg i Als 21. april, 5. maj og 19. maj og vi skulle brobygge i ugerne 22 og 23.  

Vi må se tiden an og håbe på at vi kommer i gang. 

 
 

 

 

Udeliv 

 

I Kirsebærhaven bruger vi meget tid ude nu. Vi har travlt lige nu med vores spiretema. Vi vil så 

sommerblomster, radiser, solsikker, bønner og lægge kartofler i spande. Vi skal have sået meget mere i 

vores plantekasser når vi når lidt længere frem. Vi skal bl.a. have sået ærter og gulerødder.  
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Kirsebærhavens sang 

 
Vi har været så heldige at vi har fået lavet vores egen sang. Den har Signe Højmark skrevet til os. 

Kirsebærhavens sang:  

Melodi: Hjulene på Bussen 
  
Her i børnehaven er der fyldt med kirsebær,  
fyldt med kirsebær, fyldt med kirsebær 
Her i børnehaven er der fyldt med kirsebær 
Udenfor og inde  
  
Her er muligheder og vi bruger dem vi kan 
Bruger dem vi kan, bruger dem vi kan 
Her er muligheder og vi bruger dem vi kan 
Udenfor og inde 
  
Når vi leger, elsker vi at bruge fantasi,  
Bruge fantasi, bruge fantasi 
Når vi leger, elsker vi at bruge fantasi 
Udenfor og inde 
  
Vi kan li’ ideer og vi elsker børnekunst, 
Elsker børnekunst, elsker børnekunst 
Vi kan li’ ideer og vi elsker børnekunst 
Udenfor og inde 
  
Vi kan li’ at synge sange der er rytmer i, 
Der er rytmer i, der er rytmer i 
Vi kan li’ at synge sange der er rytmer i 
Udenfor og inde 
  
Vi kan være vilde, bruge krop og energi 
Krop og energi, krop og energi 
Vi kan være vilde, bruge krop og energi 
Udenfor og inde 
  
Vi kan være stille, og så kan vi finde ro 
Kan vi finde ro, kan vi finde ro 
Vi kan være stille, og så kan vi finde ro 
Udenfor og inde 
  
Vi er alle venner og vi passer på hinanden, 
Passer på hinanden, passer på hinanden 
Vi er alle venner og vi passer på hinanden 
Udenfor og inde 
  
Vi har hjerterum og der er plads til alle børn, 
Plads til alle børn, plads til alle børn 
Vi har hjerterum og der er plads til alle børn 
Udenfor og inde 
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Nye tiltag i Kirsebærhaven 

 

Nye børn: Freja og Marius starter i Kirsebærhaven 1. maj. 

Kristihimmelfartsdag: Kirsebærhaven har lukket fredag d. 22. maj. 

Grundlovsdag: Vi holder lukket i Kirsebærhaven d. 5. juni på grund af grundlovsdag. 

Kommende arrangementer 

 

Sommerfest: Vi forventer at holde sommerfest/afslutningsfest 26. juni 2020 så hold denne dato fri. Det 

bliver en grillfest. Der kommer nærmere information senere. Vi håber det bliver muligt at mødes. 

Kaffedag: Vi holder kaffedag når tiderne bliver anderledes       

Bedsteforældredag: Vi holder bedsteforældre fredag d. 12. juni fra kl. 9 til kl. 12. Der kommer 

nærmere besked senere. Har man ikke bedsteforældre der kan, er man velkommen til at invitere et andet 

familiemedlem med. Vi håber det bliver muligt at samles denne dag. 

 

 

Venlig hilsen 

Lotte og Personalet i Kirsebærhaven 


