KH 13.07.2016

HUSKELISTE I HVERDAGEN
Medbring hver dag :
Rygsæk der indeholder: madkasse, drikkedunk, siddeunderlag samt en pose skiftetøj, der
indeholder underbukser, strømper og bukser. Rygsækkens skal sidde godt på ryggen og kunne
klikkes på tværs af brystet. Vi anbefaler 'Haglöfs Tight – ekstra small'.
Madkasse: Ikke for stor, så madderne vælter rundt i den, og som barnet selv kan åbne og lukke.
Børnenes selvværd øges ved at være selvhjulpne. Det er vigtigt, at børnenes mad er let at pakke ud
og håndtere (undgå gerne plastikfolie og sølvpapir). Vi lægger vægt på bæredygtighed i
børnehaven, så vi vil gerne undgå staniol. Vi taler med jeres børn om affald og genbrug.
Drikkedunk med vand: Som barnet selv kan åbne og lukke.
Benzinmad: Som barnet selv tager, hvis de bliver sultne mellem måltiderne.
Eftermiddagsmad: Frugt og grov bolle/rugbrød. Børnene er sultne efter en dag i skoven.
Rigeligt tøj til årstiden på barnets garderobeplads:
Mindst et sæt skiftetøj – evt. flere hvis behovet er større.
To sæt overtøj.
Regntøj og gummistøvler der er stort nok til at være udenpå termotøj og vinterens flyverdragt.
Gode sko eller støvler til at vandre i og ekstra fodtøj i garderoben.
Da børnene er meget ude er det vigtigt, at de er godt klædt på. I kan finde gode råd til tøj på vores
hjemmeside. (under praktisk vejledning/godt efterårs og vintertøj).
Oprydning i garderoben er et forældreansvar. Det er godt, når I er gode forbilleder og rydder op
efter/sammen med jeres barn. Sæt navn i alt tøj og sko.
Husk at krydse af hver dag og skrive hvornår I ca. henter. Når i afleverer og henter jeres barn
skal I sige det til en medarbejder, at I er kommet/gået, så der ikke opstår misforståelser.
Opslagstavlen:Her kan I læse seneste nyt fra os.
Solcreme: Husk at smøre børnene ind hjemmefra på hele kroppen. Vi smører børnene ind ved
behov efter frokost. Vores solpolitik er på hjemmesiden.
Legetøj: Børnene må ikke have legetøj med hjemmefra.
I er meget velkomne til at tilbringe tid i Krudthus: For de fleste børn er det bedst at bruge tiden,
når I henter dem. Det kan være svært for nogle børn, hvis det er, når de bliver afleveret, fordi det
udskyder farveltidspunktet og kan give usikkerhed. Børnene vil gerne vise jer dyrene, de gode
legesteder og de små udstillinger frem. Føl jer hjemme og lav gerne en kop kaffe eller the.
På tur i skoven: Vi håber I fra tid til anden har mulighed og lyst til at tage med os i skoven og
opleve vores skønne eventyrlige hverdag.
Weekender: I må gerne bruge Krudthus i weekenden og lave legeaftaler her, 'nusse' katten og fodre
hønsene.
Parkering: Det er vigtigt I parkerer ved P-pladsen, som ligger 350 m fra Krudthus og ikke kører
helt op til huset. Dette er en betingelse i vores lejeaftale med Skov-og Naturstyrelsen.

