Mad i Børnehaven
Vi har fuldkostordning, og det betyder at Margit
laver det dejligste og sunde mad til dit barn. Der
er følgende måltider – i løbet af dagen:
Morgenmad:
Skal dit barn spise morgenmad her i børnehaven, så kom senest kl. 07.15.
Vi serverer mælk, havrefras, tykmælk, müsli
og jævnligt havregrød.

Velkommen
i
Tapdrup Børnehus

FORMIDDAGSMAD: ca. kl. 09.00
FROKOST:
Vuggestue: ca. 11.00
Børnehave: ca. 11.30
(Se menuplan på børnenettet)
EFTERMIDDAG: ca. kl. 14.00:
Vuggestuebørn:
Der serveres brød, frugt og el. grønt, mælk
evt. frugtmos/grød
Børnehavebørn:
Der serveres hjemmebagt brød, frugt og vand.
Påklædning
Vi går udenfor i al slags vejr. Derfor skal barnet
have varmt og praktisk tøj med - noget der gerne må blive snavset.
Husk skiftetøj og skiftesko til brug indendørs.
HUSK: Navn i tøj og sko.
HUSK: Tøm barnets garderobe hver fredag
(af hensyn til rengøring)
HUSK: I skal medbringe bleer til jeres barn.
Legetøj
Skal blive hjemme - det kan let give anledning
til konflikter mellem børnene.
Forsikring
Børnehaven har ikke nogen forsikring, der dækker personskader, herunder tandskader. Derfor
er det forældrene selv der bør tegne en ulykkes
forsikring samt ansvarsforsikring for barnet.
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Vi lægger vægt på:
•

Børnene danner sunde venskaber

•

Børnene er glade og trygge

•

Børnene får mange oplevelser med bevægelse - leg - kunst - musik - natur – mad

•

Børnene og deres forældre føler, det er deres børnehave

•

Børnene får motion og frisk luft hver dag

•

Vi arbejder tæt sammen med jer forældre

•

Vi alle har det rart og sjovt sammen

•

Vi spiser sund mad

•

Få regler

•

Børnehaven er inspirerende og rar at være i

Tapdrup Børnehus
- en børnehave i bevægelse

Traditioner

Tapdrup Børnehave er en kommunal
børnehave, og vi bruger hele Tapdrup Gl.
skole - beliggende i naturskønne omgivelser med adgang til sløjdlokale og
gymnastiksal.

• Forældremøde 1 gang årligt – efterår

Børnehavens rum er indrettet med åbne ”værksteder” – atelier, træværksted, natur/udeværksted og køkken.
Derudover har vi 4 dejlige aktivitetsrum - som også fungerer som grupperum.
Vi har 3 legepladser. I ”skolegården” er
der en cykelbane, sandkasse og legehuse.
Bag ved det gl. bibliotek har vi en dejlig
plæne til rådighed - her er mulighed for
at spille div. boldspil.
I haven - bag børnehaven, ligger vores
dejlige naturlegeplads - med bakker,
buske, klatretræer, bålplads, gynger
m.m.
Tapdrup Børnehave er en børnehave
normeret til 10 vuggestue børn og 55
børnehavebørn fra 0-6 år.
Børnehavebørn er i 3 aldersintegreret
grupper, men samtidig har vi ofte projekter
på tværs af grupperne.

Åbningstider :
Mandag – torsdag 6.30 – 16.45
Fredag 6.30 – 16.00

Lukkedage:
5. juni - Grundlovsdag
24. december - juleaftensdag

Aktiviteter i huset
Ca. kl. 10.00 går vi i gang med planlagte aktiviteter,
og vi har dejlige muligheder for aktiv udfoldelse:
•
•
•
•
•
•
•

Ture ”ud af huset” planlægges i basisgrupperne eller på tværs af grupperne
Atelieret til kreative tiltag
Naturværkstedet
Træværkstedet m. små høvlebænke
Gymnastiksalen til Tarzanbaner eller prinsessedans
Køkkenet til at hjælpe Margit med madlavningen
Vores naturskønne legepladser

og meget, meget mere som kan vi lave ☺

• Kaffedag ca. hver anden måned.

• Fastelavnsfest for børn.
• Bedsteforældredag
• Arbejd/legepladsdag for forældre og børn.
• Børnehavens fødselsdag / sensommerfest
for børn og forældre.
• Julehygge i december og julearrangement med
RATATAS for hele familien

Fødselsdage
- kan du sagtens fejre i Tapdrup Børnehus….
Vi arrangerer gerne fødselsdage i børnehaven,
hvor I kommer med kage, boller, frugt eller lign.

Fødselsdage holdes i og sammen med barnets
gruppe og vi aftaler hvor, hvordan og hvornår
fødselsdagen holdes.
Der er mulighed for at holde fødselsdag mandag,
tirsdag, onsdag og torsdag og hvis der er medarbejde nok – så også om fredagen – MEN aftal
ALTID med en af de voksne hvilke dag der passer bedst.

Forældresamtale
Vuggestuebørn: Overleveringssamtale
Fra evt. dagpleje eller ca. 1 mdr. efter start.
Efterfølgende når barnet er 2½ år - med
henblik på overflytning til børnehave.
Børnehave: ca. 3 mdr. efter start - ellers
overleveringssamtale fra vuggestuen og
børnehaven. Efterfølgende afholdes der
overleveringssamtale - inden barnet skolestart i tidsrummet nov.-februar.
Opstår der situationer hvor I har behov eller
vi vurderer at der behov for en samtale - holder
vi selvfølgelig en..!

Forældreråd
Vi har et meget aktivt forældreråd, som
deltager og planlægger forskellige aktiviteter i
vores børnehus, bl.a. hjælper til ved kaffedage,
arrangerer fællesspisning, legepladsdage, loppemarkeder m.m.

Er du i tvivl om noget…
så spørg endelig…

