Dagplejer Mette Hansen

Asnæs

Vi som familie, består af: Dagplejer Mette Hansen (1972)
Min mand Henrik
Vores 3 børn: Marie (2003) Julie (2006) Mikkel (2008)
Samt vores lille allergivenlige hund Sisse

Røgfrit hjem.

Udeforhold:
Vi har en dejlig stor lukket have og
gård.
Med sandkasse, legekøkken og
bordbænksæt. Biler, cykler, lille
rutchebane bolde mm.
Haven har sansegynge og
rutchebane, samt en lille skov
Så vi rigtigt kan lege og tumle

Indendørs: Må vi tumle i hele underetagen.
Bryggers, køkken, stue og legerum.

Bryggers: Der vil der være en kasse og knage, til alt jeres tøj.

Kost: Jeg går op i at servere alsidig kost - så vi får både varm og kold mad.
Men som hovedregel får vi rugbrød, og der serveres vand eller mælk til frokost.

Børn som skal have specialkost eller modermælkserstatning, skal selv medbringe.
Morgenmad: serveres mellem 6-7,30 Frokost: mellem 11-12 Eftermiddagsmad
efter sovetid.

Vi har legestue 1 gang om ugen. Skiftevis Asnæs spejlsal, og Grevinge Børnehave.
Grevinge er heldagslegestue. Der skal børne afleveres og hentes i Grevinge.
Vi synger, hygger, leger, danser og lærer gæstedagplejere at kende.

Vi tager også på ture til skov og strand. Er der andre arrangementer, er vi også på.

Til Fødselsdag har vi en lille gave med, til ca. 30 kr.
Så holder vi en lille fest, og bliver fejret.

Vi er også kreative. Laver diverse ting, til mor
Og far Ud fra emner, og Årstider.

Det skal du have med til din kasse:
• Bleer- klude
• Dyne – sovedyr- sut
• Tøj og sko alt efter årstiden

• Regntøj og gummistøvler
• Solcreme

JEG FORVENTER:
At vi har en god forældredialog. Så har jeg mulighed for at ændre, hvis I ønsker.
Jeres hente og bringe tider respekteres. Så husk at være her lidt i god tid.
Aflevering senest kl. 9. Sygemelding/fri meldes senest 8.30
Hvis andre end mor eller far henter, giv mig venligst besked.

Glæder mig til vi ses.

Mette Hansen Åstoftevej 64

4550 Asnæs

