Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage desember 2020

Hei kjære foreldre
Da er vi kommet til desember, mørketid og etter hvert jul og nyttår.
I skrivende stund har alle avdelinger pyntet så fint til mørketidsfest, alle har vært kreativ og satt sitt
preg på avdelingene. I år er det ikke felles markeringer som vi pleier å ha, men hver avdeling har sin
feiring i sine kohorter. Kjøkkenassistenten har laget mørketidsboller, vafler og kaker alt etter hva
avdelingene har ønsket.
Av hensyn til smittevern blir alle markeringer kun i barnehagen i egne kohorter. Og dessverre uten at
dere foreldre blir invitert.
Vi går nå inn i ei koselig førjulstid i barnehagen og gleder oss til å dele den med barna deres.
Aktiviteter er tilpasset smittevern med de begrensninger det medfører.
Kohorter ute:
Barnehagen har hatt 6 soner ute merket med merkebånd. Nå når det er tid for brøyting er det
problematisk med alle båndene og ikke mulig å ta ned og henge opp hver dag. Vi har så lenge det er
lav smitte i kommunen fått vurdert at det er mulig å dele inn i to soner ute. De tre minste gruppene
og de tre største. Ved økt smitte blir det delt inn i ulike utetider for de ulike kohortene.
Organisering i jula:
Fra mandag 21.desember og i romjula er det ofte veldig få barn som benytter barnehagen. På
bakgrunn av koronasituasjonen vi er i, oppfordre vi de som har anledning, til å holde barna sine
hjemme i denne perioden. Når dere som har behov for barnehageplass har levert inn svarslipp lager
vi egne julekohorter. Mange av de ansatte ønsker også ferie og avspasering, det vil si at barna som
har behov for barnehageplass i denne perioden ikke nødvendigvis blir å møte ansatte og barn fra sin
avdeling. Mange kommer hjem til jul fra ulike plasser i landet med mer smitte og derfor vil vi prøve
å være i forkant for å unngå smitte inn i barnehagen.
Da ønsker vi dere ei fortreffelig førjulstid med masse kos og hygge, og ønsker å takke dere for et
godt samarbeid i disse utfordrende koronatider.

Med vennlig hilsen
Liz Karina Heggelund

