Velkommen
til
Skovmyrerne

Hej

____________________

Velkommen til Lintrup Børnecenter.
Vi glæder os til, at du skal starte hos os.
Lige lidt informationer til dine forældre:
 I Lintrup Børnecenter er børnehavedelen
aldersopdelt, det vil sige at Jeres barn
starter ved Skovmyre-gruppen og er der,
indtil han/hun er parat til at rykke videre
til næste fase i børnehavedelen.
 I Skovmyre-gruppen vægter vi tryghed,
nærhed og omsorg meget. Det er med til
at give Jeres barn en god start, hvilket vi
prioriterer højt.
 Vi har i brevet sendt en lille gave med til
dig og dine forældre, som er en pen til at
skrive navn på dit tøj og sko. Så kan vi
nemlig nemt hjælpe dig med at finde
dine ting, hvis du skulle have forlagt
dem.
 Vi vil gerne invitere jer til et forbesøg i
børnehaven, hvor I kan komme og se
børnehaven sammen med Jeres barn.
Ved dette besøg er det vigtigt, at I
fortæller os ting, som I mener, kan have
indflydelse eller betydning for barnets
trivsel i hverdagen. I bedes ringe til os og
aftale en tid, hvor I kan komme.

Vores dagligdag hos Skovmyrerne:
 Kl. 6.15: Børnehaven åbner. Vi starter
dagen i SFO'ens lokaler og her tilbydes
Jeres barn morgenmad.
 Kl. 9.00: Skovmyrer-gruppen åbner.
Gruppetid: Her laver vi forskellige
aktiviteter, som fx gåture, busture og
indelege. Vi laver også aktiviteter, hvor vi
på årsbasis når omkring alle vores
læreplaner. Et eksempel kunne være
sprog, her øver vi sange, rim og remser,
dialogisk læsning og sprogstimulerende
aktiviteter.
 Kl.10.45: Vi gør os klar til samling. Vi øver
selvhjulpenhed, såsom toiletbesøg og
håndhygiejne.
 Kl. 11.00: Samling. Vi synger, læser
historie eller lege bevægelselege m.m.
 Kl. 11.15: Madpakke-tid
 Kl. 11.45: Sovebørnene puttes. De børn,
som ikke skal sove, leger på legepladsen.
 Kl. 13.45: Frugt-tid. Vi spiser frugt og
brød. Børnene skal medbringe det der
svarer til 4 stk. frugt om ugen. Frugten
lægges i kurven i køkkenet. Derudover
har vi en frivillig forældre-betalt
brødordning.
Mere information herom ved opstart.
Efter frugt-tid er der fri leg ude eller inde.
 Kl. 16.00 Børnehaven går op i SFOén.
 Kl. 17.00 Børnehaven lukker.
 Obs! Vi lukker kl. 16.00 om fredagen.

Praktiske oplysninger:
 Pt. er vi i Skovmyrer-gruppen: Helle S
(pædagog).
 Madpakke med navn
 Skiftetøj
 Evt. bleer
 Udetøj (efter årstid og vejr)
 Evt. sovebamse/sut
 Tøj som Jeres barn selv kan få af og på,
da vi øver selvhjulpenhed. Dette er med
til, at Jeres barn kan selv, og giver
dermed både en tilfredshed og
selvstændighed. Derfor ser vi helst ikke
bodystocking.
 Sikkert tøj. Hermed menes ingen
halstørklæder eller snore i jakker og lign.
af hensyn til sikkerheden.
 En sund madpakke. Det vil sige ingen slik
og kager, da vi er et sundhedsaktivt
center.
 Hvis Jeres barn er sygt, holder en fridag
eller hentes af andre end jer selv, vil vi
gerne vide besked.
 Telefon 79965492/30618019
 Alle sedler, nyhedsbreve, til og afmelding
til ferie mv. foregår på Intra.
 Se vores hjemmeside
www.roedding-skole.skoleporten.dk
Hilsen Skovmyrer-gruppen
Lintrup børnecenter, børnehaven
Nørretoft 2, 6660 Lintrup

