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Corona – retningslinjer 

Forhåbentlig er vi snart på den anden side af pandemien, men desværre er vi i den endnu. Retningslinjerne 

siger at man skal blive hjemme selv ved milde symptomer, og man skal blive hjemme til 48 timer efter 

symptomophør, eller til symptomerne er ophørt og man har en negativ test. Det skal jeg bede jer huske. 

Man kan fravige dette, når symptomerne er på noget kendt, som man er sikker på ikke er corona. 

 

Nyt fra børnehaven 

Julen er traditionernes tid, og dem har vi mange af her i børnehaven, men på grund af corona er vi blevet 

nødsaget til at tænke lidt kreativt. 

 

Nissebesøg 

I december måned vil børnene få en lille ven med hjem på besøg. Efter besøget vil vi rigtig gerne høre, hvad 

denne lille ven har lavet hos jer. Derfor vil vi rigtig gerne have, at I skriver en lille historie til os i børnenes 

kontaktgruppe på Yammer, eventuelt med billeder, som vi kan snakke om til vores samling i børnehaven. 

Hver dag vil der hænge et navn på opslagstavlen i garderoben. Navnet er på det barn, som skal have den 

lille ven med hjem til overnatning, så hold øje med opslagstavlen. Vi glæder os til at høre historierne. 

 

Kirke og Julefrokost 

I år tager vi ikke i kirke, men vi er så heldige, at præsten kommer til os til vores juleafslutning d. 22. 

december. Samme dag holder vi julefrokost i børnehaven. 

 

Julehygge i børnehaven 

Når vi nu ikke har mulighed for vores bedsteforældres besøg til julehygge dag, så vil vi igennem december 

hygge med julebagning, klippe klistre, besøge skovnisserne, synge julesange, høre julehistorier om nisser og 

om det lille jesusbarn. Vi skal nok komme i julestemning, - ingen tvivl om det. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning (ingen kirkegang) 

4. januar Klasselærerdag 

11.-15. januar Terminsprøver 8.-9. klasse 

18.-22. januar Projektuge 

20.-22. januar Læsedage b.-5. klasse (Læsemaraton 4.-6. aflyst) 

8.-12. februar Sundhedsuge 

13.- 21. februar Elevernes vinterferie 

22.-26. februar Fagfordybelse for 6.-9. klasse 

24.-26. februar Fagfordybelse for b.-5. klasse 

 


