Aktivitetscentret Birkegården
Nyhedsbrev Aktivitetscenteret
Birkegården
Så blev det sommer på Birkegården, og
vi er så småt begyndt at tage haven i
brug.
Lige i øjeblikket er der gratis underholdning i form af arbejdsmænd og
gravemaskiner, som er ved at indrette
en ny plads til affaldscontainere
(affaldssortering) i den bagerste del af
haven
Derudover har vi en oplevelse af frihed,
da restriktionerne, som fulgte
Coronaen, nu er blevet blødt op i
Danmark, og ligeledes også på
Birkegården.
Personalet har i dag mandag lagt
mundbindene
Vi fortsætter dog med at holde
aktiviteterne gruppevis, og vi beholder
også vores aktivitetskasser. Dette fordi
vi oplever, at borgerne trives med
begge ordninger.
Vi fortsætter vores spritrunder, dog nu
kun 2 gange dagligt, dette er af hensyn
til hygiejnen.
I sommer vil vi ikke lave mad om
onsdagen. Det vil sige, at alle skal have
madpakker med alle ugens dage- også
onsdagene.
Dette gælder fra og med mandag den
28. juni 2021, til og med mandag den
16. august 2021.
Onsdag den 31. marts afholdt vi vores
årlige påskefrokost. I år fik vi
stjerneskud, og fejrede dagen
gruppevis med jagt efter påskeæg i
haven. Det var en festlig dag, selv om
vi holdt os i hver vores basisgrupper.
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Idrætsdagen blev ligeles afviklet
gruppevis, og også her havde vi en
rigtig fin dag.
Den 4. maj startede en ny borger på
Birkegården, og vedkommende er
kommet i cafeen, hvilket har været til
stor fornøjelse for alle.
En af pædagogerne i cafeen er gået på
pension, og der er tiltrådt en anden
pædagog i stillingen.

Værd at vide:
Det er sommer, solen skinner, og der er
risiko for at få en solskoldning, så husk
solcremen, inden borgerne kører på
Birkegården.
Madpakker medbringes alle ugens dage også
ondsdag i perioden 28. juni 2021, til og
med mandag den 16. august 2021.
Fredag den 24. september 2021 er Birkegården lukket grundet pædagogisk dag,
hvor vi bliver undervist i den neuropædagogiske tilgang
I ønskes alle en rigtig god sommer.

Venlig Hilsen
Lise Jørgensen & Lene Hougaard.
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