
 
 

Kære forældre til børn i Børnehuset. 

På mandag skriver vi endnu et kapitel i bogen om Corona, med overskriften ”Mundbind”.  

Set i lyset af det seneste pressemøde og smittetallet i vores samfund, så må vi igen justere vores 

restriktioner i Børnehuset, SFO´en og på skolen. 

Derfor skal I forældre, fra mandag den 2. november 2020, have mundbind på, når I afleverer eller henter 

jeres barn i skole, SFO, børnehave eller vuggestue. 

Vi vil samtidig opfordre til, at man opholder sig så kort tid som muligt i institutionen eller på skolen, stadig 

vasker eller spritter sine hænder ved ankomst og kun bliver i garderoben eller på gangen. 

Vi håber på jeres forståelse og på, at vi hurtigst muligt kan ændre denne restriktion, så vi igen kan være 

sammen på den måde, der kendetegner Overlade Børnehus og Friskole. 

Med ønsket om at passe bedst muligt på jeres børn og hinanden. 

Bogen om Corona kommer aldrig til at sprænge bestseller-listen her på stedet, men lad os aftale, at når den 

(ja, vi kan faktisk ikke vente) er færdigskrevet, så bruger vi den til at tænde op i bålet med og holder en stor 

fest på legepladsen, hvor vi fejrer at vi igen må være sammen, på den måde vi alle går og drømmer om. 

Børn, forældre og personale sammen.  

I dag er sidste dag, hvor Disco-Ditte er i SFOen om fredagen. Grundet skemaændringer er Ditte i stedet i 

SFOen om mandagen og AnneMarie transformerer sig til discodronning om fredagen fremadrettet. 

AnneMarie har nogle ret vilde dansemoves, så ungerne kan godt glæde sig (:  

 

 



 
 

Vi har en skøn børnehave og en dejlig legeplads – men vi vil gerne udvikle og gøre den endnu bedre. Vi 

drømmer om, at få lidt tag over hovedet udendørs, da vi jo opholder os der mange timer om dagen. 

Børnehaven har derfor udtænkt et projekt, hvor vi gerne vil bede om jeres hjælp. Ligger i inde med 

trapezplader og brædder, som I ikke skal bruge hjemme, ja så vil vi gerne aftage dem. Spørg endelig i 

Børnehaven for mere info… 

I vuggestuen er gulvet i fællesarealet skuret i bund og fået behandling over de sidste 3 dage. Det er blevet 

SÅ flot og stor tak til pedelklubben, som igen har ydet en kæmpe indsats. Personalet i vuggestuen har haft 

en klar plan for ugen og derfor har børnene klaret ændringen SÅ flot. Nu er vi klar til at tage gulvet i brug. I 

dag trækker vi igen i arbejdstøjet og de sidste gulve i vuggestuen + på skroget bliver over weekenden skuret 

og behandlet. Kun en fælles indsats er grunden til, at dette kan lykkes. Tusinde tak. 

På tavlen i glasgangen, i SFOen og i vuggestuen vil I kunne læse lidt ekstra om vores to søde vikarer, som I 

en gang imellem støder på her i Børnehuset og få sat ansigt på dem.  

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god weekend. 

Med venlig Hilsen, Personalet i Børnehuset. 

  

 


