Juni 2020
Kjære barn og foreldre i Nyli barnehage
Det er nå avgjort at alle barnehager kan lette enda litt på
smittevernstiltakene. Fra 2. juni kan hele avdelinger være en
kohort/gruppe. Det gjør at vi går tilbake til full åpningstid, kl.7.15
til 16.30, fra uke 23. Vi planlegger også mot å åpne etter
sommerferien med full åpningstid og hver avdeling som egen
kohort.
Barnegruppa vil fortsette å være delt i kjernetiden, så vi beholder
mye av det gode fra tiltakene som har vært. Denne måneden har
vi sett mye gjensynsglede. De strenge tiltakene har gitt barna ro i
leken ved at det ikke er like mange å forholde seg til. Barna viser
glede over å være ute. Konstruksjonsleken i blant annet
sandkassa har blomstret veldig opp, og småkrypa får gjennomgå.
Det er en uvant, men veldig fin tid i barnehagen.
En av retningslinjene som holdes på er å unngå store
folkemengder. Vi holder derfor på avgjørelsen om å avlyse
dyreparkturen for rød og grønn gruppe. Sommerfesten er også
avlyst av samme grunn. Vi setter veldig pris på den store
oppslutningen rundt fester i barnehagen, og det er jo da litt
ironisk at det er nettopp derfor vi må avlyse.
I juni begynner vi å prøve ut kommunikasjonsverktøyet MyKid. Vi
håper blant annet det kan samle informasjon og bilder som deles
ut til dere foreldre på et sted. Dere foreldre kan også sende
beskjeder og registrere om barn har fri eller kommer sent. MyKid
er en app som lastes ned via appstore eller play butikk.
Brukernavn og passord for å logge inn på Nyli barnehages MyKid
sendes ut torsdag 4.6.

FULL ÅPNINGSTID
7.15-16.30

PLANLEGGINGSDAG
12. JUNI

SOMMERFERIE
UKE 28-31
6.JULI TIL OG MED
2. AUGUST

MYKID

…

Foreldre som ønsker det kan avtale tidspunkt for foreldresamtaler
nå i juni. De gjennomføres vanligvis tidligere på våren, men det
har vi dessverre ikke hatt kapasitet til.
12. juni er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. Vi vil da
legger planer for oppstarten i august og neste halvår.
Barnehagen stenger som vanlig for sommeren i uke 28 til 31, 6.
juli til og med 2. august. Det blir da forhåpentligvis en god og lang
sommerferie på oss alle.
Med hilsen oss på avdeling Solstrålen
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