Velkommen til
NB! Vores hjemmeside er i øjeblikket under
udarbejdelse, men skulle gerne snart være helt
klar til jer.
Så i der kan læse mere om os.
Når jeres barn starter, er det vigtigt, at I logger
på NemBørn og udfylder barnets stamkort.

Børnehuset Mælkebøtten ligger midt i Fensmark by. Her har vi hyggelige grønne
udearealer med plads til leg og læring.
Vi ligger stor vægt på, at skabe spændende og kreative læringsrum inde som
ude som giver jeres barn lyst til at lære, udforske og skabe sociale relationer. Vi

Børnehuset Mælkebøtten
Kildegårdsvej 33 A-B, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon vuggestuen: 55 88 72 60

er ude i al slags vejr - og værner om et godt udeliv. Vi mener, at det er vigtigt at
jeres barn får mulighed for at udforske sig selv og omverdenen, for at kunne
lære og udvikle nye færdigheder. I Mælkebøtten sørger vi for, at jeres barn får
mulighed for at opleve, forundres, eksperimentere, bruge fantasien og drage
erfaringer sammen med andre.

Telefon børnehaven: 55 88 72 61
Telefon daglig leder, Anja Rantzau: 29 74 47 58
E-mail: maelkeboetten@naestved.dk

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 6:00-17:00
Fredag: 6:00-16:00
Der bliver serveret morgenmad fra kl. 6:00-6:45.

Et godt udeliv er med til at udvikle barnets interesse, nysgerrighed,
respekt for naturen og sociale kompetencer

Nysgerrighed og forundring…

Fællesskab

Vi mener at det er vigtigt, at vi giver børnene mulighed for nysgerrighed og
forundring i den verden vi lever i. Derfor vægter vi højt, at bruge naturen i vores pædagogiske arbejde - i naturen finder vi plads til fordybelse, koncentration, fantasi, leg, læring og udfoldelser. Både børnehaven og vuggestuen har
faste turdage, vi tager på ture ud af huset med bus eller går en tur i nærmiljøet
eller i skoven. Vi har i børnehaven faste båldage hvor vi laver lidt mad, samt
faste cykeldage hvor børnene kan tage deres cykler med.

Sammen med jer bygger vi fundamentet i jeres barns liv. Vi ved at børn
kun kan udvikle sig hvis de er trygge og trives. Derfor prioriterer vi den
tætte trygge kontakt mellem barn og voksen fra den første indkøring i
vuggestuen og gennem hele vuggestue - og børnehavelivet.
Vandleg i

Brobygning
Vi tilbyder legestue til vores ny indmeldte børn, dvs. at fra jeres barn
er indmeldt i vuggestuen i Mælkebøtten vil vi gerne invitere jer og jeres barn i
legestue. Formålet er, at gøre jeres barn og jer forældre trygge ved at lave en
blidere opstart. Vi arbejder med brobygning internt fra vuggestue til børnehave. Ligeledes har dagplejen mulighed for at komme og besøge os inden det
enkelte barns opstart. Senere laver vi brobygning mellem børnehaven og
Trollskoven.

Samspil

