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Kære forældre                                                                     Februar 2020 

 

Velkommen til: 
Velkommen I Slusen til Sigurd, Rose og Elisa. Sigurd startede d. 1. januar. Rose 

er lillesøster til Olivia, som går i Kessers hus,  hun starter 1. februar. Elisa 

starter 10. februar, og er lillesøster til Dzhan i Kessers hus.  Rigtig hjertelig 

velkommen. Vi glæder os til at være sammen med jer.  

Agnes, Saga og Alva flyttede d. 1 februar fra Fru Frantzen til Loftet. God 

fornøjelse til jer  

       Goddag til: 
Sabina som kommer tilbage til Kessers hus efter barsel. Sabina vender tilbage d. 2 marts, og vi 

glæder os rigtig meget til, at byde hende velkommen tilbage.  

 

Farvel til: 
Meta og Kristian, i Kessers hus. 

Både Meta og Kristian stopper i Kessers hus d. 1. marts. 

Meta har søgt nye udfordringer i Frederiksværk, hvor hun bor, og Kristian ønsker også, at komme 

tættere på Holbæk, hvor han bor. 

Vi takker dem begge for en super fin indsats for asylet. Meta gennem 8 år og Kristian gennem 3,5. 

Vi kommer til, at savne dem begge, men glæder os over, at de begge får kortere vej til arbejdet. 

Vi tager afsked med dem begge i slutningen af februar måned. 

Det betyder, at vi snarest slår stillingerne op, og håber, at vi kan ansætte nye medarbejdere til 

start i april måned. 

Anna som har været barselsvikar for Sabina, vil fortsætte som vikar for Meta. Fra 1 marts vil Gitte 

være i Kessers hus hver dag, sammen med Sabina, Benjamin, Anna og Jon. 

Sabina vil derfra vende tilbage til, at tage idræt i skolen hver onsdag, og Anna overtager Metas 

timer i billedkunst. 

 

Byggeri:   
For nuværende ved vi desværre ikke, hvornår byggeriet starter. Vi har modtaget tre tilbud, og de 

skal forhandles på plads, før vi får en endelig dato. Vi skal nok holde jer løbende underrettet. 

 

Vask hænder: 
Der er gennem efteråret og vinteren altid flere småbørn, der 

bliver syge, end om sommeren. Vi er mere inde og dermed også 

tættere på hinanden. 

For at skærpe hygiejnen og derigennem mindske smitte, vil 

bestyrelsen og tanterne gerne opfordre forældrene til, at vaske 

hænder med deres børn, når de afleveres og hentes i Asylet. 

Der vil fra på mandag, være plakater opsat med denne opfordring. 

Ligeledes vil der være instruktioner om håndvask ved alle vaske. 

Vi håber I vil støtte op om initiativet. 

 

Fastelavn: 
Fredag d. 21 februar holder vi fastelavn, både i Slusen, børnehaven og i Kessers hus. 

I Slusen og Børnehaven slår vi ”katten af tønden” kl. 10, og spiser fastelavnsboller til 

børnemødet. I Kessers hus slår vi ”katten af tønden” kl. 12.00 sammen med skolen og spiser 

fastelavnsboller om eftermiddagen.  

Vi håber at rigtig mange har lyst til at klæde sig ud, så vi rigtig kan gætte ”Hvem der 

gemmer sig bag masken”         Gitte. 


