I MOTORIK OG NATURDAGPLEJE HOS
CHRISTINA HANSEN

VELKOMMEN I MIT HJEM.

Jeg hedder Christina Hansen, er født i 1973.

Min fritid bruger jeg på min familie. Desuden løber jeg, spiller fodbold, bager
og klippe klistrer med mine børn.
Nikolaj, min mand arbejder som murer og er først hjemme kl. 16.00.
Vi har to børn:
Philip født i 1999.
Nikoline født i 2004.
Med til vores familie hører hunden Smilla født 2010, og katten Miv, som er
født i 2011.

Min familie og jeg bor på Askevænget 24 i Asnæs

BOLIGFORHOLD INDE.
Dagplejen er i det meste af huset.
BRYGGERS: Hvor de kan stå og vinke farvel til mor og far.
I bryggerset har hvert barn en kurv til skiftetøj, samt knager til overtøj. Der er
også puslebord. På væggen hænger en opslagstavle med vores planer en
uge frem. Tavlen er også til diverse informationer mellem hjem og dagpleje.
Bryggers hvor du kommer ind.

Køkken-stue hvor du også må lege.

Legeværelse.

Hvis du skal sove inde, er der også mulighed for det.

BOLIGFORHOLD UDE.
Lukket have: Med sandkasse, legehus, rutsjebane og en stor flise terrasse
hvor du kan køre på scooter og cykel.

Skur til barnevogne om natten.

AKTIVITETER.
Vi leger, synger, bager, tegner, maler, klister og meget mere. Hvis børnene
har lyst, laver vi pynt til fastelavn, påske og jul samt julegaver.
Vi går ture i Asnæs, tager i skoven og på stranden, eller på længere ture til
Holbæk eller Nykøbing.
Vi besøger andre dagplejere eller får besøg. Hvis du skal i gæstepleje,
forsøger vi at komme på besøg lige inden.
Vi går i heldagslegestue hver anden uge.
Fødselsdag: Når du har fødselsdag, kommer jeg og de andre børn gerne på
besøg hos jer eller I kommer her og holder det. Alle børn medbringer en gave
til ca. 10-20 kr.
Fastelavn holder vi i legestuen. Forældre er velkomne.
Dagkoloni 2 dage en gang om året. Forældre er velkomne.
Julehygge holder min familie og jeg med gløgg og æbleskiver for
dagplejebørn, søskende og forældre.
Tandplejen kommer på besøg 2 gange om året.
Børnehave: Vi besøger den børnehave, du skal gå i.

HVAD SKAL MEDBRINGES:
Dyne og pude
Sutter, sovedyr, nusseklud.
Bleer, engangsklude.
Sutsko.
Regntøj og gummistøvler.
Skiftetøj.
Solcreme, solhat, sandaler.
Flyverdragt, vandtætte støvler, hue, vanter.

MÅLTIDER:
Morgenmad spises mellem 7.00- 8.00.
Formiddagsmad kl ca. 9.00.
Frokost kl ca. 11.30.
Eftermiddagsmad når de er vågnet.
I skal selv medbringe modermælkserstatning og børnegrød.

Du skal være her inden kl 9.00, hvis vi skal noget.
Give besked hvis du er syg eller fri, ferie eller bliver hentet af en anden end
mor og far.
Dit barns plejetid er personlig og skal respekteres, men kniber det en dag så
finder vi en løsning.
Når du afleverer eller henter dit barn, så husk at lukke havelågen.
På gensyn hos
Christina Hansen
Askevænget 24
4550 Asnæs
Tlf. 22733368

