
 Nyhedsbrev fra Bussen i september 2019 😊 

I August har vi haft meget fokus på at lave vores egne samværsregler i bussen. 

Børnene har til vores samling snakket om hvilke regler vi gerne have og at der ikke 

skulle være for mange. For at vi bedre skal kunne huske dem, har vi skrevet dem 

ned, taget billeder der illustrere hvilke regler der er, og det er børnene der er på 

disse billeder. De hænger inde på stuen så kom endelig ind og se på dem sammen 

med jeres børn. 

Så har vi den sidste uge i August, startet op med sprogforståelse, og vi har taget 

udgangspunkt i Villads fra Valby, hvor vi har nogle billeder der illustrere nogle 

forskellige ting. Ud fra disse billeder snakker vi om hvad de forskellige ting; hedder, 

bliver brugt til og hvem der har dem. Vi bruger sproget til at snakke om det, og her 

kommer hvert barn også til at opleve at være i centrum.  Vi vil forsætte dette i hele 

september, hvor vi også skal synge nogle gode sange hvor vi leger med sproget og 

rim og remser for at huske rækkefølge og hvilke ord der rimer. Vi tager 

udgangspunkt i det enkelte barn så alle får en følelse af at det er en succes 😊 

Når vi går i gang med dette, kan I forældre gøre rigtigt meget hjemme, en rigtigt god 

ide er at læse historie hver dag, det behøver ikke at være 1 time. Men en lille godnat 

historie er altid godt, og husk at snakke om historien😊 

 

Så er bussen tilbage og klar til at køre på en masse spændende ture😊 

Det er rigtigt vigtigt at alle har:  en drikkedunk med, tøj til vejret, godt fodtøj, 

Busrygsæk og en rigtig god madpakke 😊 

Det er vigtigt at huske at, når jeres børn spiser deres madpakke er det ofte ude i 

naturen, ved skov, strand, og steder hvor der ikke er bord/bænkesæt eller måske 

sidder vi i bussen. Derfor FRABEDER vi os ALLE former for drikkeskyr, yoghurt og 

smoothie i madpakkerne. Vi håber at I bakker op om dette. 

 

Tillykke til: 

Tjalfe som fylder 5 år d. 20. september HURRA HURRA HURRA 

 



 

TØJ OG SKIFTETØJ: 

Nu er det blevet efterår, og derfor er det rigtigt vigtigt at, alle har regntøj og 

gummistøvler med hver dag, vi ER ude hver dag og det er ikke sjovt at være på tur 

hvis man fryser eller er meget våd ☹ 

Derfor er det også vigtigt, at der er skiftetøj nok. I må meget gerne lægge et sæt 

skiftetøj i en pose med navn på som vi kan ligge ude i bussen. 

Har I nogle spørgsmål, må I endelig komme til Lise eller Anja 😊 

 

Vigtige datoer:  

Fredag d. 6 september GÅR vi ud til Gerlev legepark og vi bliver kørt hjem. Men 

husk godt fodtøj, Alle skal være her senest kl. 8.30 og er hjemme kl. 13.00 

 Onsdag d. 11. er vi hjemme og man behøver ikke at være her til kl. 9.00 😊 

 

Vi glæder os til en september fyldt med en masse busture 😊 

  Mange hilsner fra  

  Maria & Lise & Anja 

 

  

 


