Nyttig ekstrainformation






Overmarksgården har et fantastisk udeområde,
som I er meget velkomne til at benytte, når vi
holder lukket. I kan låne en nøgle til vores
udetoiletter, til vores grovkøkken, hvor der både er
ovn og rindende vand, samt grejrum og orangeri.
Det kan være en børnefødselsdag, eller et
familiearrangement
Nøglen udlånes ved henvendelse til kontoret.
Vi har et fantastisk samarbejde med KFUM
spejderne i Tommerup, samt Tommerup Skole
omkring Højfyns Friluftscenter. Vi har i fællesskab
etableret naturværksteder på Overmarksgården
og i Kirkeskoven. I kan læse mere på
www.tommerupspejder.dk
Hos navnelapper.dk kan man købe mærker til tøj,
som både letter hverdagen for pædagogerne og
hjælper med at tøjet kommer tilbage til rette
ejermand.

Informationsmappe til
forældre i Overmarksgården

Kontakt og Info

Barnets behov

Overmarksgårdens åbningstider

Middagssøvn:

Mandag til torsdag kl. 6.15 – 16.45
Fredag kl. 6.15 – 16.15

Der er mulighed for at sove til middag i Overmarksgården.

De børn, der skal sove, får deres egen sovepose
med navn på

De børn, der bruger sut, bamse eller andet når
de sover, medbringer det hjemmefra – disse kan
”bo” i Overmarksgården, enten i
garderobeskabet eller i skiftetøjskassen
Vuggestuen har separat sovepolitik. Vi har krybber og
barnevogne, samt sovedragter til børnene.

Telefon
Hovednummer:
64 74 66 66
Hanne:
64 76 66 68
- mobilnummer
25 23 28 45
Lisbeth:
64 74 66 67
- mobilnummer
24 61 84 14

Børneintra
Børneintra findes på adressen: www.assens.inst.dk.
Her findes alle vigtige informationer

Du tilmelder arrangementer

Du melder sygdom og ferie

Du får/giver beskeder og informationer

Du får indblik i pædagogikken

Børneintra bør tjekkes ofte
Har du brug for hjælp – kontakt superbrugere
Lisbeth og Jesper.
Du kan skrive til personalet i dit barns gruppe.

Ble:
I medbringer selv bleer til barnet – husk at hold øje med,
hvornår der skal fyldes op.
Vuggestuen sørger for bleer til børnene.

Medicin:
Vi giver barnet medicin, hvis dette er nødvendigt – det
SKAL dog være lægeordineret medicin specifikt til barnet.

Tøj

Tøj






Der SKAL navn i ALT tøj, fodtøj (alle barnets
ejendele)
Udetøjet skal følge årstiden – tøjet skal være
godt, varmt og relevant for årstiden
I skal træffe gode, solide valg i forhold til overtøj
og fodtøj
Det er ikke nødvendigt med hjemmesko, da
Overmarksgården har gulvvarme
Vi anbefaler at bruge ”navnelapper.dk” til tøjet

Info-skærm i pejsestuen:
Du kan se :

ugens madplan

Overmarksgårdens åbningstider

vejrudsigten

billeder af nogle af vores aktiviteter

nyhederne

Lukkedage:


Skiftetøj
Hvert barn har en kasse på toilettet med skiftetøj

Der skal være godt med ekstra tøj i kassen – tjek
jævnligt

Der skal være flere par strømper og underbukser




Assens Kommune har ferielukket fredag efter Kr.
Himmelfart, sommerferieugerne 28, 29 og 30 samt
dagene imellem jul og nytår
Der er mulighed for feriepasning for dit barn i disse
perioder i en institution i Tommerup-området.
Dit barn skal meldes særskilt til feriepasning—hold
dig orienteret på Børneintra.

Garderoben

Frokostordning:

Vi voksne (forældre og personale) hjælper barnet med at
holde orden på garderobepladsen

Der skal hænge 1 sæt udetøj til dagen
tilgængeligt for barnet, resten af udetøjet
lægges i skabet

Fodtøj til dagen i børnehaven står på gulvet

Når I henter jeres barn stiller I fodtøj op i
garderoben og rydder op på pladsen

Der skal IKKE være plasticposer og tasker i garderoben

Vi har forældrebetalt frokostordning i Overmarksgården,
som opkræves sammen med betalingen.
Det betyder, at barnet får formiddagsmad, frokost og
eftermiddagsmad i institutionen.
Der er mulighed for morgenmad for alle børn
i tidsrummet kl. 6.15-7.30.
For vuggestuebørn er fuld kost inkluderet i prisen.

Dyr
Overmarksgårdens dyr





Børn og personale fodrer gårdens dyr i
hverdagen
Forældre fodrer i weekenderne, samt i ferier
Hver familie tildeles ca. 1 weekend årligt
Fordrekalenderen kan ses på Børneintra

Fødselsdage
Fejring
3 års fødselsdag, 4 års og
6 års fødselsdag
Barnet fejres i gruppen i børnehaven.

5 års fødselsdag
Når barnet fylder 5 år har I mulighed for at invitere gruppen
hjem til fødselsdag, eller holde fødselsdagen i børnehaven.
Ved hjemmefødselsdage sørger Overmarksgården for
transport, hvis det ikke er i gåafstand.
Ved hjemmefødselsdage sørger forældre selv for forplejning.

Forplejning til fødselsdage i børnehaven
Forældre er velkomne til at sørge for mad og drikke til
fødselsdagen. Vi tænker ”lidt, men godt” og vægter, at
måltidet er sundt.
Forplejningen skal altid følge Overmarksgårdens kostpolitik.
Aftal altid i god tid fødselsdage, samt forplejning til
fødselsdage, med personalet i gruppen, uanset om det er
hjemme eller i børnehaven. Det skal som minimum være 14
dage før afholdelse af fødselsdagen.

Fødselsdage i vuggestuen
Fødselsdage markeres og aftales med personalet.

