Kære forældre
Vi har her sidst på dagen modtaget de endelige retningslinjer fra myndighederne.
Som I véd, vender børn på 3. og 4. årgange tilbage til skolen - og må hermed
nu også vende tilbage til Gaarden igen fra mandag d. 8. februar 2021.
Det ser vi frem til med glæde
selv om børnene vender tilbage til en hverdag, der er lidt
anderledes - også på Gaarden.
Det betyder, at vi kun kan og må modtage tilmeldte Gaardbørn.
Tilmelding for uge 6 (snarest og senest mandag kl. 10) på mail: klara@gaardenbillund.dk
Vi følger Gaardens almindelige åbningstider og beder om at få så nøjagtige tilmeldinger som
muligt, for at vi kan få tiden og hverdagen organiseret på en god og sikker måde.
I må gerne sætte komme- og gåtider på.
Vi følger skolernes retningslinjer, og det betyder bl.a., at børnene må være sammen med
og samlet i deres årgange - og så vidt muligt sammen med de samme Gaardvoksne.
Når børnene kommer på Gaarden efter skoletid, er følgende gældende:
3. årgang benytter deres almindelige indgang – og bliver guidet til deres opdelte / afmærkede
lokaliteter på Gaarden.
4. årgang benytter de stores indgang (i gavlen) – og bliver guidet til deres opdelte /
afmærkede lokaliteter på Gaarden.
Vi organiserer servering af frokost- og eftermiddagsmaden i de respektive hold og lokaler.
For afhentning af børn: ved deres respektive udgange - ellers ring gerne telefon 2052 6861.
Vi appellerer også til, at I er os behjælpelig med at børnene sendes hjem / afhentes
efter endt arbejde, hvor dette er MULIGT! Da der fortsat er tale om nødpasning, vil I
på den måde være behjælpelige med at få bemandingen med Gaardvoksne til at
hænge sammen.
Uge 7 – vinterferien
På mandag udsender vi nærmere omkring uge 7/vinterferien og uge 8 på Gaarden.
De bedste vinterhilsner
fra alle os på Gaarden Billund
Klara Lyskjær Noer
Leder
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Telefon +45 2052 6860 / 2052 6861
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