Velkommen i dagpleje hos
Helle Toft Christensen
Jeg hedder Helle og er gift med Jacob. Vi
bor på Ravnevej i Brønderslev og
sammen har vi Mads og Nanna som
begge går på Søndergade skole.
Vi bor i et 100 % røgfrit hjem, ingen af os
ryger og vi har ingen dyr.
Jeg har været dagplejer siden 2007 og elsker
mit arbejde med børnene. Vores hverdag er
fyldt med gode oplevelser – tryghed,
nærvær, grin og udvikling er nøgleord.
Samtidig vægter jeg det sociale og
selvstændigheden højt.

Jeg er certificeret
DGI dagplejer, og for mig er det vigtigt at
børnene oplever glæden ved at bruge deres
krop, de bliver udfordret i et tempo der passer til
deres udviklingstrin. Det giver godt selvværd at
have mod og masser af selvtillid og succes at
lykkedes. Derudover har jeg dagplejens
grundkursus, førstehjælp og ICDP niveau 1.

Vi går til gymnastik en gang om ugen på
Søndergade skole, heldags-legestue hver 14 dag
og benytter os gerne af de gode tilbud som er i
byen.
For mig er det vigtigt at børnene får lov at være
børn der har det sjovt mens de udvikler sig og
bliver til gode sociale børn med gode
færdigheder.
Vi er ude hver dag men engang imellem fordyber
vi os i noget kreativt, bager, laver
forhindringsbane eller bare leger en rigtig god leg
- der tages naturligvis hensyn til specielle behov.
Jeg har en lukket facebook gruppe i min dagpleje, hvor jeg med jeres
tilladelse vil lægge billeder ind af jeres barn, på den måde kan I nemt
visuelt følge med i vores hverdag og det giver anledning til gode snakke
hjemme med jeres barn.
Jeg vægter et godt forældresamarbejde, syntes det er vigtigt vi kan være
åbne og ærlige for hinanden så vi giver jeres barn de bedste
udviklingsmuligheder.
Velkommen – glæder mig til at møde jer og ser frem til et godt
samarbejde:0)

