Forældrepjece om Børnehaven Mariehønen

Velkommen til børnehaven Mariehønen.
Mariehønen er en del af den fælles institution 7 stjernen.
Pædagogisk leder: Pernille Lundgaard pernille.lundgaard@kalundborg.dk
Pædagog: Ingerlise Larsen
Pædagog: Ann Højmark
Pædagog: Eva Nielsen
Pædagogmedhjælper: Anette Larsen
Pædagogmedhjælper: Sara Pedersen
Pedel: Karsten Pedersen

Åbningstid:
Mandag til torsdag: 6.00 – 16.15
Fredag: 6.00 – 16.00
Vi er oprindeligt normeret til 40 børn, men har i perioder op til 54 børn.
Vi tilbyder morgenmad hver dag fra kl. 6.00 – 8.00
Vi spiser børnenes medbragte frugt kl. ca. 9.00
Vi spiser børnenes medbragte madpakker kl. ca. 11.30
Vi tilbyder eftermiddagsmad hver dag kl. ca. 14.15

Lukkedage:
Alle helligdage samt mellem jul og nytår holder Mariehønen som udgangspunkt
lukket.
Derudover holder vi lukket: fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag,
Juleaftensdag samt nytårsaftensdag.
I uge 7, uge 42, påsken samt 3 uger i sommerferien har vi ferie sammenlægning med
børnehaven Troldebo.
Vi forventer at alle børn nyder 6 ugers ferie om året.

Hvem er vi:
Vi har en dejlig stor legeplads som vi bruger rigtig meget, vi er udenfor hver dag hele
året rundt. Børnene må gerne lege med mudder og vand, klatre i træer og udforske
hvert eneste lille krog af legepladsen. Vi ser det som en vigtig del af børns udvikling,
at de får lov til at udforske og eksperimentere. Ligesom vi lægger stor vægt på at
børnene udfolder sig fysisk og dermed opdager egne motoriske muligheder.
I Mariehønen er det vigtigt at børnene oplever rummelighed, anerkendelse, respekt og
nærvær. vi ser det som en stor og naturlig del af vores hverdag at det enkelte barn
føler sig set og værdsat.
Opdeling af børn..
Opdelingen af børn i Mariehønen kan variere fra år til år, alt afhængig af store eller
små årgange.. Dog har vi i de sidste flere år været aldersopdelt, hvilket er utrolig
værdifuldt for de enkelte børnegrupper. Solstuen for de 3 årige, Månestuen for de 4-5
årige og Stjernestuen for de kommende skolebørn.
Forældresamarbejde..
Vi ser jer forældre som vores vigtigste samarbejdspartner, vi lægger meget vægt på et
ærligt og respektfuldt samarbejde.
Forældreansvar..
Det er forældrenes ansvar at: Holde jer orienteret om div. arrangementer, ture,
beskeder samt at læse i den enkelte stues dagbog.
Sørge for rigeligt skiftetøj i barnets garderobe, sørge for udendørstøj svarende til
årstiden.
Sørge for en sund, alsidig og nærende madpakke til jeres barn.
Holde jeres barn hjemme ved sygdom.
Aflevering og hentning: Når I kommer om morgenen, ser vi meget gerne at både I og
jeres barn siger god morgen, ligesom vi meget gerne vil sige farvel til jer om
eftermiddagen.
Hvis andre end I som forældre/forældremyndighedindehaveren henter barnet er det
meget vigtig at vi har fået besked forinden.

Tøj..
Vi er udenfor hver dag hele året rundt, derfor er det meget vigtigt at jeres barn altid
har rigeligt skiftetøj liggende i garderoben. Ligesom det er vigtigt at jeres barn har

udendørs tøj og fodtøj svarende til årstiden. I vil opleve perioder i løbet af året hvor
jeres barns tøj er meget vådt og meget mudderet, i disse perioder vil vi bede om jeres
tålmodighed og gode humør.
Mad og kost..
Vi henstiller til at I som forældre sørger for en sund og nærende madpakke til jeres
barn, uden slik og kager.
Til morgenmad tilbyder vi: Rugbrød, knækbrød, ost, frugtpålæg, rosiner, havregryn,
cornflakes, ymer med musli samt mælk.
Til eftermiddagsmad tilbyder vi: Eks. rugbrød, frugt, knækbrød, hjemmebagte boller
eller brød, pasta, koldskål, youghurt mm.
Fødselsdage..
Jeres barn er meget velkommen til at fejre sin fødselsdag i børnehaven, det forgår på
barnets stue med flag, fødselsdagstegninger og fødselsdagssang. I medbringer selv
boller, frugt, grøntsager, kage, cacao eller hvad jeres barn ønsker at dele ud.
Vi tager også gerne på fødselsdagsbesøg hjemme hos jer, om formiddagen med hele
stuen. Hvis jeres barn ønsker at invitere udvalgte kammerater til fødselsdag bedes I
sende invitationer til børnenes hjemme adresse.

Vi glæder os til at blive en stor del af jeres barns hverdag og liv de næste 3 år..

