
Nyt fra huset august 2020  

Velkommen tilbage fra sommerferie, vi håber, at I alle har haft en dejlig ferie trods ændringerne i hverdagen.  

Solcreme: August skulle blive en varm og solrig måned. Det er vigtigt, at I smører jeres barn ind i solcreme 

hjemmefra, så sørger vi for at smøre alle børn igen til middag. 

Nyhedsbreve: Vi er blevet bekendt med, at ikke alle modtager nyhedsbrevet på mail. Hvis I ikke modtager 

nyhedsbrevet, må I meget gerne henvende jer på stuen, så vi kan få løst problemet. 

Personale: Velkommen til Lisa, Lisa er nyuddannet pædagog, hun starter ved Bamserne mandag d. 10/8-2020.       

Marwa er færdig med sit EGU forløb d.15/8.20, hun har sidste dag i Dagmargården d. 14.august. Vi ønsker Marwa 

held og lykke fremover.                                                                                                                                                                                  

Line, der er fast vikar i huset, vil hjælpe til ved Sommerfuglene i en periode. 

                                                                                                                                                                                    

Covid 19: Vi er underlagt de samme restriktioner som før sommerferien. Dvs. at børnene stadig ikke må 

medbringe legetøj hjemmefra. At vi/børnene skal vaske hænder og spritte af mange gange dagligt, og at I som 

forældre altid skal spritte hænder, når I kommer ind i Dagmargården. Vi opfordrer stadig til, at I ikke opholder jer 

på stuerne, og at I udviser hensyn og holder afstand til os og hinanden.  

Vi vil gerne rose jer forældre for den måde, I hidtil har forholdt jer til restriktionerne på, så vi har udgået Covid 19 

i huset, og vi ser frem til, at I forsætter med at leve op til de gældende restriktioner, så vi i fællesskab fortsat kan 

undgå, at Dagmargården bliver ramt af Covid 19       

Dorthe tilbyder stadig at bage kage, lave frugt-kopper eller indkøbe is til fødselsdage. I skal blot gå op i køkkenet 

og lave aftale med hende senest en uge inden barnets fødselsdag. 

Sensommerfesten: Da Covid 19 situationen stadig ikke er helt under kontrol, bliver vi nød til at afholde 

sensommerfesten uden forældredeltagelse i år. Vi planlægger at holde festen sammen med børnene fredag d. 28-

08.20 fra kl. 9.30-12.00 

                                                                                                                                                           

Renovering: Vi er ved at være i mål med renoveringen af Dagmargården, det har været en sej omgang, men vi 

syntes at resultatet er blevet rigtig godt. Tak for den forståelse i har udvist, mens det hele har stået på. 

Legetårn: Vi forventer, at der etableres et legetårn med rutsjebane på vuggestuens del af legepladsen i 

weekenden mellem uge 33 og 34. 

 

Garderoben: Hjælp os med at holde orden i garderoben. Det er en rigtig god ide at tjekke barnets garderobe for 

skiftetøj og tøj til årstiden. Det kan være svært for børnene og personalet at overskue rummet, hvis der ligger 

mere tøj, end der er brug for, derfor opfordrer vi jer til, at I hjælper jeres barn med at rydde op i eget rum hver 

dag, inden I går hjem.  

   Mange hilsner Personalet 

 


