Kære forældre

December 2020
Velkommen til:
Susanne som starter hos Fru. Frantzen tirsdag d. 1. december. Susanne
er pædagog og har mange års erfaring med sig. Vi glæder os rigtigt
meget til at arbejde sammen med hende. Vær med til at tage godt imod
hende, når I hilser på hende de første dage.

Mai, som vi har ansat midlertidigt, i første omgang frem til udgangen af januar. Mai skal
være vikar under sygdom, ferie mv i hele huset. I vil derfor møde hende forskellige steder.
Sygdom:
I januar vil Gitte være sygemeldt. Hun skal have en ny skulder, og vil derfor være syg i hele
januar måned. Mai vil være vikar hos skolegruppen imens Gitte er syg, da Tine derfor
trækkes mere ind til administrative opgaver.
Traditioner:
Vi har forsøgt, at fastholde vores traditioner, også med corona. Mange af dem bliver
anderledes, holdes udenfor og kræver ekstra rengøring/afspritning mv. Herunder kan I
følge med i, hvad der sker i julemåneden.
Nissen:
Vi kan selvfølgelig ikke være i december måned, uden at skulle
besøge nissen . Men Pga. Corona er nissen flyttet ned i salen, og vi
kan ikke besøge ham tre gange om ugen, som vi plejer i december.
I stedet besøger vi nissen en gang om ugen, og så hilser vi på ham i
salen, hvor vi kan holde god afstand.
Vi skal hilse på nissen følgende dage:
Tirsdag d. 1 december kl. 09.30
Onsdag d. 9 december kl. 09.30
Torsdag d. 17 december kl. 09.30
Mandag d. 21 december kl. 09.30. Her spiser vi risengrød sammen. Selvfølgelig først efter
at nissen har fået, det han kan spise. Så husk, at der IKKE skal madpakke med. Kun
formiddagsmad og frugt.
Alle børn med nissesind er velkommen til at have øl med til nissen. Husk at skrive navn på
Krybbespil:
Torsdag d. 17 december kl. 09.00 skal vi se krybbespil i
salen. Det er tredje klasse, der opfører det. Præsten
kommer og holder en lille juleprædiken og synger nogle
julesalmer med os.
Kl. 10.00 kommer skolen og ser krybbespillet.
Vi sørger selvfølgelig for at sidde med god afstand og
spritte af i salen mellem børnehaven og skolens besøg i salen.
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Invitation
Lucia
Fredag den 11. december 2020
Kl. 7:00
Traditionen tro går Skolegruppen det stemningsfulde Lucia-optog fra den tidlige
morgenstund.
I år bliver det afholdt med lidt tilpasninger i Coronaens skær.
Vi afholder det hele udendørs ved amfi-trappen ved Kessers hus.
Der vil bliver serveret/uddelt morgenbrødskit i poser til alle, samt kakao/juice til
børnene.
Alle familier skal selv sørge for at tage underlag med til at sidde på. Derudover
beder vi også om, at hver familie selv tager kaffe (kopper,mælk) med til eget
forbrug.
Tilmelding kræves ! Giv besked til en af tanterne på stuen, hvis i ønsker at
deltage.
Klokken 7:45 slutter arrangementet, da børnene gentager optoget for skolen
klokken 8:00. Grundet corona må vi derfor bede jer om at være ude af lågen
klokken 7:45.
God jul til alle:
Det har været et besynderligt år med Corona. Børn og voksne har fundet en hverdag i det, men hold da
op, hvor vi længes efter en ”normal” hverdag. En hverdag hvor
vi kan være alle steder uden restriktioner, hvor man kan lege
med dem man har lyst til, hvor man kan lege med det legetøj
man vil, og hvor vi ubegrænset kan kramme hinanden.
Vi håber, at foråret og sommeren udover at bringe lys og
varme også bringer nye muligheder for, at vende tilbage til
noget af den hverdag, vi kender, og længtes så inderligt efter.
Med denne tanke vil vi ønske jer alle en rigtig dejlig jul og et
godt og lykkebringende nytår
Gitte og tanterne
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