
Nyhedsbrev for marts I Bussen😊 

Så kom foråret, og vi går den lyse tid i møde 😊 Hvilket betyder at vi kommer til at være meget 

mere udenfor. De sidste dage i februar var vi ude hele dagen, dette vil vi også være fremadrettet. 

Som I alle har fundet ud af har vi sagt farvel til Diana K, som har søgt andre udfordringer. Vi fik 

givet en masse kram til hende og ønsket hende al held og lykke fremover. Vi har også sagt 

velkommen til Lise nede fra Regnbuen, som skal være fast i Bussen nu 😊 og så har sagt 

velkommen til August som er begyndt i bussen, og vi glæder os til at lære ham rigtigt godt at 

kende.  

Tillykke til:  Molise som fylder 6 år HURRA HURRA 

 Sif som fylder 6 år HURRA HURRA 

 Anja som fylder 45 år HURRA HURRA 

 

Flyttet rundt på stuen: 

Som I nok har set, har vi flyttet lidt rundt på stuen og stillerummet 😊 Stillerummet er nu blevet 

et sted, hvor man kan fordybe sig i leg: Lego, biler, legekøkken mm. Der hvor disse ting var før er 

der nu lagt måtte ud, så vi får større mulighed for at lave motoriske aktiviteter indenfor. Vi har 

tænkt os at prøve dette af i 4-6 uger. Så vil vi se om det har den ønskede effekt med nye motoriske 

muligheder, og fordybelse i leg uden at blive forstyrret for meget.  

 

Gymnastiksalen: Vi har booket gymnastiksalen 3 dage i marts indtil nu, hvor vi vil have fokus på 

børnenes motoriske udvikling. Vi vil øve på det, der eventuelt er lidt svært for de kære børn. Men 

hele tiden tage udgangspunkt i det de kan i forvejen, så alle får en følelse af at de godt kan 😊. 

Der kan være dage, hvor vi går der over i mindre grupper. Det vurderer vi efter behov. 

 

Hjemme- og turdage: Der bliver lavet lidt om på vores hjemme og turdage, indtil Lise får sit 

buskørekort. Lise begynder at tage kørekort den 13. maj. 

Vi låner Thomas fra Pomfritten, som vil køre bussen for os. Dette betyder, at vi også kører tidligere 

disse dage. Det bliver onsdage og torsdage. Vi køre klokken 9.00 og er hjemme igen klokken 

13.00. Det betyder, at alle børn skal være i børnehaven senest kl. 8.30 disse dage. 

Mandag, tirsdag og fredag er vi hjemme, dog håber vi at børnene stadig kommer i børnehaven 

senest kl. 9.00. Det er en fordel i forhold til at danne relationer og skabe gode legeaktiviteter, hvis 

børnene er med fra starten af dagen. Fredagen er stadig skolegruppe som Linda og Anja stadig står 

for. 



 

Overtøj/skiftetøj: 

Nu hvor foråret er kommet, er det så småt ved at være tid til at sige farvel til flyverdragten, og hej 

til termotøj og regntøj. Derfor er det vigtigt, at I hjemmefra tjekker om det overtøj de får med i 

Børnehaven passer til vejret. (Og I skal stadig huske, at vi ikke har så meget plads i garderoberne) 

Vil I tjekke om jeres børn har rigeligt med skiftetøj i de blå kasser (Vi har ikke noget liggende i 

børnehaven). Hvis I har spørgsmål så kom endelig til os. 

Samtaler: 

Det er ved at være tid til de sidste samtaler, inden skolen kalder, denne gang er det Anja, der 

holder dem sammen med Linda.  

Samtalerne kommer til at ligge i april. Datoer kommer i uge 10, hvor I kan skrive jer på. Der er 1 

samtale pr. barn. 

Ferie og de 3 dage op til påske: 

Det er vigtigt at I alle går ind på Tabulex og skriver hvornår jeres børn holder ferie/fri. 

 

Mange bushilsner fra Diana & Lise & Anja 

 

 

 


