
Nyhedsbrev for april i bussen 2019 

 

Så går vi den gode sommertid i møde😊 Hvilket også betyder at I skal til at overveje 

hvilket overtøj jeres børn har med i børnehave. Til jer der ved at jeres børn er varme 

vil termotøj og regntøj være nok, men til de børn der stadig fryser skal flyverdragten 

forsat med i børnehaven. Vi skal gøre jer opmærksomme på, at vi ikke har ekstra tøj 

liggende hvis uheldet skulle ske, så derfor er det vigtigt at I tjekker skiftetøjet og 

overtøj ofte. Hvis I har spørgsmål så kom endelig til os. 

Fødselsdage:  

Fremover vil vi kun have muligheder for at komme hjem til fødselsdage om 

onsdagen og torsdagen hvis vi skal komme med bussen, hvis vi kan gå hjem til jer 

kan vi komme alle dage. Dog er det utroligt vigtigt at I kommer til Lise i rigtigt god tid 

og aftaler dag. Så vi kan planlægge med andre aktiviteter.  

Samtaler: 

Vi afholder samtaler d. 23 og 25 april dette vil ske sammen med Anja og Linda. 

Hvis I ikke har skrevet jer på den seddel der hænger på køleskabet er det stadig 

muligt. 

Samling: 

Vi er godt i gang med at øve: dage, dato, mdr. årstid, weekend/hverdage og årstal til 

vores samlinger hvilket går rigtigt godt 😊 dette er børnene meget interesseret i så 

det vil vi forsætte med. 

Udover det har vi meget fokus på vores samværsregler, hvordan vi taler til hinanden 

og hvordan vi siger til og fra og ikke afbryder når der er en der taler. Vi har i den 

senere tid brugt rigtig meget energi på disse udfordringer. Så nu vil vi have et 

positivt fokus på dette. Vi håber at dette kan mindske konflikter og at man siger 

pænt til og fra og viser hensyn til hinanden.  

Skolegruppen: 

Det går rigtigt godt i skolegruppen. Vi er ikke i to mindre grupper mere, men én stor, 

hvilket går rigtigt godt. Vi er godt i gang med at snakke om bogstaver og øve i at 

skrive og holde på blyant.  



Affaldsprojekt: 

Vi vil de første 14 dage have et særligt fokus på affald. Vi skal tale om, hvad man må 

smide i naturen, og hvad vi bestemt ikke må smide. Vi skal have et fokus på, hvordan 

vi kan passe på vores natur. Vi taler blandt andet om det gennem det, vi finder på 

vores ture osv. Vi vil lave vores egen plakat med ting vi ikke må smide i naturen og 

hvad vi godt må. Plakaten vil blive hængt op ved vores tavle så I alle kan se den. 

 

                 Mange bushilsner fra Diana & Lise & Anja 

 

 

 


