Velkommen til Jer som forældre i Vuggestuen i Feldballe Frie Børnehus

Nu er der ikke så længe til ______________________skal starte i vuggestuen.
I vuggestuen er de voksne fortrinsvis Majbritt, Karen og Veronica og når vi åbner og
lukker samt ved sygdom vil I også møde børnehusets øvrige personale.
Vuggestuens børn kaldes Spilopper.

Vuggestuen bruges som åbnerum for hele børnehuset, hvilket betyder at det fra kl.
6.30 til 8.00 rummer det både fremmødte vuggestuebørn og børnehavebørn.
Der er mulighed for at spise morgenmad frem til kl.7.30.
Kl.8.00 åbnes børnehavedelens lokaler og børnene er herefter delt i hhv. vuggestue
og børnehave.
I vuggestuen bruges formiddagen på at synge, lege og ved 9 tiden spiser vi
formiddagsmad. Herefter går vi på legepladsen, går tur eller laver aktiviteter/leg i
vuggestuen - alt efter vejret! Vi skriver mails ud vedrørende ugens aktiviteter og
skriver også på tavlen i vuggestuen.
Ca. kl 10.45 gør vi klar til at spise frokost, derefter bliver børnene puslet og gjort klar
til middagsluren.
Fra ca.13.30 eller når børnene er vågnet fra middagsluren spiser vi den medbragte
frugtmadpakke.
Børnene opholder sig i vuggestuen og på vuggestuens legeplads om formiddagen
og eftermiddagen frem til kl.15.30.
Ca. kl. 16 samles alle børnehusets børn til fælles lukning i vuggestuens lokaler.

Vi har gjort et garderoberum klar til Jeres barn i vuggestuen garderobe. Det er der I
skal hænge jakke og stille tasken.
Det er vigtigt at I medbringer rigeligt med skiftetøj samt bleer. Ligeledes skal der
være overtøj med, der passer til vejret (regntøj, gummistøvler, hue, vanter,
flyverdragt etc.).

I vuggestuen får Jeres barn et net hvori der skal være det tøj, som barnet skal sove
til middag i - f.eks. strikketrøje, sovedragt, hue, vanter eller hvad nu det plejer at
være iklædt, når det skal sove lur i barnevognen udenfor.
I aftaler med vuggestuens personale om der kan lånes barnevogn/krybbe eller om I
selv skal medbringe. Alle børn der sover i krybbe/barnevogn SKAL sove i sele.
I Feldballe Frie Børnehus har man selv sin egen mad med, så derfor skal der hver
dag medbringes madpakke til formiddag/frokost, en frugtmadpakke til eftermiddag
samt drikkedunk. HUSK at skrive navn på!!
Maden skal være i køleskabet i vuggestuen på den hylde med barnets navn.
Spørg endelig om ALT I bliver i tvivl om eller usikre på.

Vi glæder os til at du bliver en af vores Spilopper...
-

og ser frem til et positivt samarbejde med Jer!

Mange hilsner fra Personalet i Feldballe Frie Børnehus

