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Nu er hverdagen så småt ved at indfinde sig efter en lang og dejlig sommerferie. Alle havde vist brug for ferie efter
et forår, hvor en helt ny hverdag skulle struktureres. Vi skulle pludselig være sammen på en helt anden måde og
der var regler og retningslinjer for stort set alt hvad man skulle foretage sig.

Børn er heldigvis hurtigere til at ændre vaner end vi voksne, så rutinerne omkring at blive afleveret ved døren eller
direkte i skoven, at vaske hænder når man ankommer og hjælpe til med at vaske legetøj, var overraskende nemt at
implementere.
Men mange af de rutiner, vi nu har fået indarbejdet fortsætter også her på den anden side af sommerferien. Vi ser
et smittetryk, der stiger og det er bestemt for tidligt at slippe tøjlerne og gøre som man gjorde før pandemien.
Derfor har vi valgt at fortsætte proceduren med at forældrene aflevere ved døren, børnene vasker hænder ved
ankomst, vi er ude det meste af dagen, vi deler børnegruppen op så meget som det lader sig gøre og vi har ekstra
fokus på hygienje og rengøring.
Den vigtigste faktor i mindskning af smittespredningen er isolation og opsporing. Det betyder i praksis hos os, at vi
ikke kan modtage børn med nogen form for tegn på sygdom. Hvis der viser sig at være smitte blandt børn eller
personale vil institutionen lukke øjeblikkelig. Har man Covid19 smitte i nærmeste omgangskreds skal barnet blive
hjemme ind til der ikke længere er smittede i hjemmet/omgangskredsen.

MADPAKKER, MORGENMAD OG FRUGT
Vi bruger nu igen køleskabet til at holde børnenes madpakker kolde. Der er dog stadig stor opmærksomhed på
hygiejnen, når børnene skal sætte madkassen ind og når den skal ud igen.

I samarbejde med forældrerådet har vi valgt at genindføre morgenmad og frugtordning – men først fra 1.
september! Det betyder at der fra næste måneds opkrævning igen vil blive trukket 100 kr. ekstra til frugt.
Både morgenmaden og uddeling af frugt vil dog foregå noget anderledes end hidtil. Der bliver langt mindre
selvbetjening og personalet vil derfor skulle bruge lidt ekstra tid på at dele mad ud. Vi håber der vil være forståelse
for dette.
VELKOMMEN TIL
I løbet af sommerferien har vi sagt goddag og velkommen til ikke mindre end 6 nye børn i NaturMusen.
I vuggestuen har vi sagt goddag til Clara og Lærke og i børnehaven er My, Elena, Elmer og Ragnar startet. Derudover
er Asger rykket fra vuggestuen til børnehaven.
Vi har samtidig sagt farvel til 12 glade Humlebier, der nu skal til at vænne sig til at være skolebørn. I næste uge skal
de gamle Humlebier ind i glassalen og sætte deres håndaftryk på det store træ.
Onsdag er det første skoledag og torsdag er dagen, hvor Frøerne bliver til Humlebier. Omkring formiddagsfrugt-tid
(9.00) samles alle til en lille seance, hvor frøerne forvandles. Pludselig er de lange frøben, der er så gode til at hoppe
skiftet ud med et par dejlige humlebivinger – perfekte til at flyve ud i verden med.
Tirsdage skal humlebierne være sammen med 0. og 1. klasse til musik/bevægelse og efterfølgende fortælling for
hele skolen. Humlebierne skal være i børnehaven og klar til at gå senest kl. 8.05. Vi starter tirsdag i uge 34.
Grundet Covid19 har vi endnu ikke helt fastlagt detaljerne omkring musik/bevægelse, men det vil I modtage besked
om senere.
Fredag er det så blevet tid til at de ældste myrer (årgang 2016) bliver til frøer. Dette sker ved en seance kl. 9.00 lignende den der er for humlebierne.
Skovdage starter i næste uge (uge 34) Detaljerne omkring skovdagene for Humlebier og Frøer vil I modtage pr. mail
en af de kommende dage.
PERSONALENYT
Uge 34 bliver den sidste uge for Maria. Derfor i vi i øjeblikket ved at finde en afløser for hende.
Bodil er så småt ved at starte op igen. Lige nu er hun i børnehaven mandag, onsdag og fredag formiddag. Der vil så
ske en rolig optrapning af hendes timetal i løbet af de kommende uger.
Ida skal ud at rejse den 1. september og vi får derfor brug for en ny medhjælper i vuggestuen. Stillingen er slået op
og ansøgningerne strømmer ind.
I sfo’en har vi fået en virksomhedspraktikant ind i 13 uger. Han hedder Andres og stammer fra Brasilien.
Se flere billeder fra sommeren her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
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