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Nyhedsbrev

omkring Holmeå
Børnecenter
KÆRE FAMILIER
HVORDAN GÅR DET PÅ HOLMEÅ
BØRNECENTER? HVAD SKER DER OMKRING
SKOLEN OG BØRNEHAVERNE, SAMT I
VUGGESTUEN?
VI ER BLÆST IGENNEM SEPTEMBER
MÅNED, I TAKT MED BLADENES FLUGT
FRA TRÆERNE, MENS TILTAG OM
CORONA HAR STRAMMET REGLERNE PÅ
HOLMEÅ BØRNECENTER.
MIDT SEPTEMBER ANBEFALEDE VORES
STATSMINISTER, AT VI AFLYSTE ALLE
SOCIALE ARRANGEMENTER

”Vi er kun et børnecenter, når vi har
vores børn omkring os”

I Hovborg
…. arbejdes der med grundstruktur, dagsrytme
for vores dejlige børn. Ligeledes arbejdes der
fortsat med legepladsens opjustering, og
glæden var stor, da sandkassen blev fyldt med
nyt sand.
Personalet har løbet stærkt og vi har arbejdet
med at finde de bedste vikarer vi kan. Corona og
venten på test mv gør, at vi fra tid til anden
venter på vores faste stab.
Vi har heldigvis fået fat i nogle rigtig gode og
stabile kræfter, som hjælper i en travl hverdag –
hvor fokus altid er på at skabe den bedste trivsel
for børn og personale.

Og så kom Arbejdstilsynet på
uanmeldt besøg

Citat af Dorte Stangholm, til første skoledag den 10.8 2020

Forældremøderne på skolen 2020
Er vel overstået på skoledelen, hvor alle klasser
fra 0.-6 årgang har afholdt forældremøde. Jeg var
i den heldige situation, at jeg havde mulighed for
at være med til alle møderne og på den måde fik
jeg mulighed for at lære endnu flere forældre at
kende.

Tak, til alle jer forældre, der hjælper, kommer
med ideer og input til vores fællesskab. Det
sætter vi stor pris på.

Arbejdstilsynet har været på besøg på
Holmeå Børnecenter den 25.9 2020.
Vi har fået en grøn smiley.

SFO
Steffen og Toni har knoklet for at bringe orden og
struktur i SFO-tilbuddet. De har med børnenes
hjælp kreeret pynt til vinduerne og til lokalerne.
Ligegyldigt om du kommer om morgenen eller om
eftermiddagen, så summer lokalerne af børns glade
stemmer, ligesom der leges på arealerne omkring
SFO.
Steffen og Toni har ligeledes taget hul på
sensommerens glæder og fx syltet rødbeder.

Jeg vil sende et kæmpestort
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TAK

til personalet på Holmeå Børnecenter,
som hver dag møder ind på arbejde
med målsætningen om at skabe den
bedste dag for vores børn og
skoleelever.

Corona
I LINDKNUD
I BØRNEHAVEN ARBEJDES DER FORTSAT MED
LÆRINGSMILJØET, OG INDRETNINGEN ÆNDRES
LØBENDE.SÅLEDES HAR DE I BØRNEHAVEN ARBEJDET
MED AT DELE DET STORE LOKALE OP I SMÅ MINDRE
OG LET GENKENDELIGE LÆRINGSMILJØER.
I LØBET AF OKTOBER VIL ARBEJDET MED UDVIKLING
AF LÆRINGSMILJØER FORTSÆTTE.

De generelle anbefalinger fastholdes. Vi gør
meget for at undgå smittespredning. Alle
klasser bliver efter anbefaling undervist i
Corona.

Skolefoto er udsat
Skolefoto er udsat på grund af Corona.

Basisundervisning og undervisning for
børn med flere sprog

De Styrkede pædagogiske lærerplaner
i dagtilbud.
Vi har som alle andre institutioner taget hul på
arbejdet med de styrkede pædagogiske
lærerplaner i Dagtilbud. Hvert Dagtilbud skal ud
fra en fælles lovgivningsmæssig ramme
udarbejde lokale pædagogiske læreplaner, som
skal tage højde for lokale forhold og målrettes
børnene på henholdsvis 0-2 år og 3 år og til
skolestart.

Vores undervisning af børn med flere sprog varetages
af Maya og Anita, og er i fuld gang. Det er en vigtig
base for børn med flere sprog, at blive tilbudt en
mulighed for at arbejde med det danske sprog. Dette
gøres lettest i små grupper. Anita arbejder i Dagtilbud
og Maya arbejder i skoleregi.

Og så siger eleverne Tilde og Astrid
”Blomsterpigerne har lavet en konkurrence. Det er
sjovt”
” Vores vikarer er sjove”

En anderledes Motionsdag 2020

Venligst
Konstitueret daglig leder

Skolernes motionsdag 2020 er tilrettelagt således
at det er en klasselærerdag, hvor klassen laver
bevægelse sammen med klasselærer og i nogen
tilfælde samlæste klasser, der slår sig sammen.
Grundet Corona er det ikke muligt at lavet et løb
for hele skolen.
Vi håber på et fantastisk vejr.

Dorte Stangholm
Holmeå Børnecenter og kan kontaktes på
Mail dsj@vejen.dk
Mobil 61180597

