
 Nyhedsbrev for Bussen i August 2019 😊 

Så er tiden kommet til det første nyhedsbrev i Bussen, Vi håber at alle har haft en 

dejlig sommer og har fået ladet op til et nyt år i bussen. 

Vi går et spændende år i møde, hvor vi skal nå en masse nye ting. Vi skal i uge 43 

begynde skolegruppen, som Anja er tovholder for. Vi vil starte op i 2 små grupper så 

alle får en god og tryg start. Senere vil de 2 grupper blive slået sammen, men alt 

dette kommer der mere info om senere.  

Vi skal have 3 store projekter i løbet af året, det er: krible krable, Min fantastiske 

krop og Villads fra Valby. Hvilket vi glæder os rigtigt meget til. Når vi skal begynde på 

dem, får I mere info og hvert projekt. 

Selvhjulpenhed, grov og fin motorik er noget vi har fokus på frem mod kommende 

skolestart. Nogle børn skal støttes mere end andre - vi tager udgangspunkt i hvor 

det enkelte barn er og arbejder videre derfra. Vi opfordrer til at I hjælper med at 

styrke jeres børns selvhjulpenhed. Det gør I ved, at give tid og lade børnene gøre alt 

hvad de kan selv. 

Det var lidt omkring det vi skal ind omkring i løbet af det næste år 😊 

 

Legetøj: 

Vi har i bussen en regel om at børnene IKKE har legetøj med i børnehaven, dette 

gælder også når det ligger i deres kasser ude i garderoben. Vi ser gerne at det bliver 

der hjemme, der vil i løbet af året komme nogle dage, hvor vi har 

bamse/legetøjsdag. 

Garderoben/ skiftetøj: 

Det er vigtigt at børnenes garderober er overskuelige, hvilket betyder at der IKKE 

skal være for mange ting i. Der skal være: regntøj/gummistøvler, deres turtaske og 

skiftetøj - og I bør tjekke hver dag, at der er det, der skal være. Dette er vigtigt fordi, 

hvis man skal øve sig i at være selvhjulpen skal det være overskueligt, så der ikke 

ligger for mange : poser, tasker, sko af forskellige art, osv. KOM TIL OS HVIS I HAR 

SPØRGSMÅL 😊 

 



 

Madpakker: 

På vores ture i dagligdagen, bruger vi meget energi, derfor er det vigtigt, at børnene 

har en sund og nærende madpakke med, hvor der er mad der giver energi til hele 

dagen. Se vores kostpolitik eller kom til os, hvis I er i tvivl. Udover dette er det vigtigt 

at børnenes mad er til at spise ude i naturen, både i sand, jord og våde bænke eller 

inde i en bus. Så alt hvor det skal skæres og spise med en ske, skal I måske overveje 

andre alternativer. 

Næste 14 dage: 

Fra d. 12 til d. 23 august. Er busgruppen hjemme, da Anja er over i 0. klasse, her vil 

der være fokus på Samværsregler og en masse små ture i nærmiljøet. 

Derefter er vi klar til at komme på en masse ture med vores bus hvilket vi glæder os 

til 😊 😊 

 

Vi ser frem til et rigtigt godt samarbejde 😊 

Mange bushilsner fra Maria & Diana & Lise & Anja 

 

 

 

 


