
     November 2019 

  Nyhedsbrev for Bussen i november 

Så nærmer julen sig og vi vil så småt begynde på vores julegaver. 

Så vi i december har mulighed for at julehygge, med klip og klister og de traditioner 

der følger med 😊 

Vi vil i november (uge 46) afslutte vores projekt” Min fantastiske krop” det har 

været en stor fornøjelse at se hvor meget børnene har lagt energi i emnet 😊 Vi har 

haft meget fokus på de forskellige kropsdele, hvad de bliver brugt til, snakket om 

hjertet, puls, lunger, blodåre, muskler, knogler mm. Børnene har fået udvidet deres 

sprogforståelse og ordforråd i vores mange snakke omkring kroppen, hvad den 

bruges til og hvad den kan. 

Vi vil i november også have fokus på hvordan vi er overfor hinanden, hvornår man 

skal stoppe, lytte til hinanden, modtage beskeder. Hvordan man er en god og dårlig 

kammerat. 

Vi vil afslutte dagen med, at man giver sig selv en rød, gul eller grøn dag. Så børnene 

kan blive mere bevidste om, hvordan deres dag har været og hvad vi i fællesskab 

kan gøre for at man får en dejlig dag 😊 

 

Tillykke til: 

Monique fylder 5 år d. 22 november HURRA HURRA 

Vi skal hjem og holde fødselsdag hos Monique den dag 😊 alle SKAL have 

madpakker med. 

Carolina holder Carolinadag d. 27. november og har kage med 😊 

Chevy har inviteret os ud i Legejunglen d. 14. november 😊 

 

Bussen:  

Som I alle har hørt kører Bussen ikke pt, vi vil melde ud, når vi ved noget mere 😊 

 



Vigtige datoer: 

Onsdag d. 6 november forældresamtaler for dem der har skrevet sig på 

Torsdag d.7 november forældremøde fra kl. 19 til 21.00 

Fredag d. 8 november FOTO alle skal være her senest kl. 8.30 

Mandag d. 11 november forældresamtaler for dem der har skrevet sig på  

Mandag d. 18. november møde for kommende skolebørn på hashøjskolen 

Onsdag d. 27 november MADDAG 

Fredag d. 29. november jul på slottet 

 

Skiftetøj/Overtøj/støvler: 

Tiden er kommet hvor vi anbefaler at man tager flyverdragt/ vinterjakke med 

overtræksbukser med samt vinterstøvler med i børnehaven.  

Tjek ALT skiftetøjet i børnenes kasser, det er vigtigt at der ligger noget da vi ikke 

ligger inde med skiftetøj. 

I skal også tjekke om støvler er våde, hvis de er skal I tage dem med hjem så de kan 

blive tørre 😊 

I den forbindelse er det vigtigt at jeres Børnes garderober er overskuelige og ikke 

rodet. Det er svært at finde sine ting, hvis der er rod. 

Hvis I har spørgsmål, må I endelig komme til os 😊 

  Mange bushilsner fra  

  Maria & Lise & Anja 

 

 

 

  

 


