
 
 

Kære forældre 

Børnehuset er igen fyldt med grin, børnestemmer og leg, da vi har budt de første børn og forældre 

”velkommen tilbage efter ferien”. Det er skønt at opleve børnenes glæde ved at se hinanden og heldigvis 

også os igen. Der er blevet leget til den store guldmedalje, og selvom det har været en skøn blanding af 

SFObørn, kommende skolestartere og børnehavebørn, ja så har alle været med. I vuggestuen har der været 

få børn i ugen og der har derfor været god tid til, at starte stille op efter ferie og komme tilbage til den 

trygge vuggestuehverdag. 

I denne uge har vi budt Lea velkommen i Børnehaven. Lea er Ronjas lillesøster og kender derfor allerede 

mange af de andre børn og huset. Vi har også budt Maria velkommen. Maria er vores nye pædagog i 

vuggestuen. Vi har glædet os til, at begge skulle blive en del af vores skønne Børnehus. Velkommen til. 

Desværre er det også sådan, at vi skal sige farvel til Theodor, William og Pernille, da de flytter til 

København. Vi ønsker jer ALT det bedste. Theodor har sidste dag i Børnehaven fredag d. 14. august – så vi 

har lige en uge til at sige ordentligt farvel. 

I næste uge kommer der rigtig mange børn tilbage efter ferie og det er sidste uge inden, at skolen starter og 

hverdagen for alvor banker på. Husk at der stadig er ”ferie-skema” og børnene derfor måske skal afleveres 

og hentes, andre steder end i er vant til. Dog vil vi sige, at I er blevet MESTRE i, at tingene ikke er, som I er 

vant til og igen vil vi gerne takke jer – I har taget fantastisk imod alle vores ændringer og foranstaltninger i 

forbindelse med Covid-19. Desværre er det sådan, at vi stadig skal leve op til mange forskellige 

retningslinjer, så vi passer bedst muligt på hinanden i denne tid. I skal stadig vaske hænder på jer selv og 

jeres barn, når I afleverer og henter i institutionen, I må gerne være i glasgangen, på legepladsen og i 

kælderen, men ikke på stuen og forældre opfordres til, at være mindst mulig tid i institutionen. Der skal 

stadig være afstand mellem vi voksne, børnene skal være mest muligt ude, legetøjet skal vaskes dagligt og 

der er øget fokus på rengøringen generelt. Vi kommer igennem det, uden tvivl, men det er bare meget 

lettere, når vi alle står sammen – og det synes vi virkelig, at vi har gjort i Overlade. 

Fra uge 33 vil vi igen tilbyde morgenmad i Børnehuset – dog er det med et noget mindre udvalg, end det i 

kender fra før ferien. Det vil primært være skemad, cornflakes, havregryn og grød.  

Ronja og Leas mor har været så sød, at skaffe os en hulans masse sofaer, stole og borde. Nu kan vi få det 

gamle skiftet ud og uden at sige for meget, så kan vi vist godt afsløre, at de trænger. At hele sendingen blev  



 
 

afleveret i hallen, kom børnene til gode – vi brugte en formiddag i fantasiens tegn, hvor sofaer, hynder og 

puder blev til de mest fantastiske huler og skabte rammen om god leg. 

 

Vi ønsker jer alle en god weekend. 

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  



 

  

 


