Kære forældre

Januar 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 Dzajan i Kessers hus. Rigtig hjertelig
velkommen. Vi glæder os til at være sammen med jer.

Byggeri:
Vores byggeri ser ud til at kunne begynde i starten af februar, og
forventes at være færdigt til sommer.
Det betyder at både børn, tanter og forældre skal indstille sig på en
periode med forskellige ændringer.
Børn og tanter:
Slusen børn vil i perioden have deres krybber stående i den røde
garage, ved siden af gyngerne bagerst på grunden. Det skal fungerer som krybberum for dem, mens
byggeriet står på. Vi har selvfølgelig været i tæt kontakt med brandmyndighederne, i forhold til at
få tilladelse til dette.
Det betyder at de får en længere vej, når de skal ud og sove idet de skal gennem børnehaven.
Der vil selvfølgelig også være støjgener, undervejs i byggeriet. Til gengæld vil der sikkert være
mange stunder, med gode muligheder for at se en gravko, cementbilen, og andet spændende værktøj.
Byggepladsen vil være afgrænset af høje hegn, og vil være at finde på slusens gamle legeplads.
Det betyder også at slusen skal gennem børnehaven, og ud af verandadøren, for at komme ud på
deres egen legeplads, som midlertidigt, går dybere ned på biforsøget.
Børnehavebørnene skal derfor være gode til at tage hensyn, når de små på den måde kommer til at
være lidt mere i deres hverdag. Det skal nok gå. Børnehavebørnene er i forvejen gode til at drage
omsorg for de små.
Forældre:
For forældrene vil den største forandring nok være, at alle p. pladser foran huset nedlægges, og at
alle fremover skal parkerer på ”gruseren”. Vi håber at det vil gå, på trods af at der bliver lidt
længere fra bil til indgang.
Det vil helt sikkert betyde, at vi vil opleve trafikale problemer, da der i perioder under byggeriet vil
være store biler på byggepladsen. Vi håber I vil se positivt på de udfordringer det afstedkommer, og
måske parkerer ved kirkegården i byggeperioden
Vi skal nok hænge skilte op, når vi har den specifikke startdato på byggeriet.
Nedtagning af nuværende liggehal:
Den nuværende liggehal skal tages ned i sektioner, og genrejses. Taget skal dog ikke genbruges, men
køres på genbrugen.
Det sker lørdag d. 18 januar kl. 08.00 – 13.00.
Til det har vi brug for

hjælp, fra nogle stærke forældre, der kan håndterer værktøj. Så vi

bliver rigtig glade, hvis der er nogen der vil melde sig til at hjælpe.

Gitte.
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