
 

DECEMBER MÅNEDSBREV NIKO*LEGEN 

Så nåede vi til årets sidste månedsbrev fra Niko*legen. Denne gang med en artikel om 

børn- og voksnes brug af skærme i hverdagen. Vi har valgt at dele den ud til alle børn i 

Niko*legen, da problematikken vedrører os alle. Vi håber selvfølgelig, I vil læse artiklen. 

Hvis ikke I har set noget til den, så tjek tasken eller garderoberummet. Alle børn, som 

var i Niko*legen i dag torsdag, er blevet informeret om, at den skal med hjem.  

Som altid på denne tid af året er der fuld gang i vores julegaveværksted, hvor en hel del 

af børnene allerede har været kreative. Til en start må alle lave 2 gaver, så vi ved, at der 

er materialer nok, hvis nu alle børn vil lave gaver. Senere på måneden må de, der har 

lyst, selvfølgelig komme i værkstedet og lave flere gaver. 

Vi har STOR ROS og TAK til jer forældre for virkelig at respektere "Adgang Forbudt" 

skiltene på dørene til værkstedet. Det er rigtig rart at opleve, hvor meget børnene går 

op i at have hemmeligheder for jer, og at I er med på ikke at opdage noget.  

Vi er desuden i gang med andre juleaktiviteter og begynder at pynte lige så stille op i 

Niko*legen. Bemærk allerede nu duften og synet af vores flotte julekalender, som 

hænger fra loftet, og som vi starter med på mandag. 

Torsdag den 6. december skal de tilmeldte piger traditionen tro gå Lucia på Skovbo 

Centret. Dette er en meget højtidelig og rørende eftermiddag for både små piger og 

ældre mennesker. ALLE tilmeldte piger får i starten af næste uge en seddel med 

nærmere info og vigtige detaljer fra Halina.  

SÆT X ONSDAG DEN 12. DECEMBER. Her holder vi vores årlige juleforældrekaffe i 

tidsrummet fra 14.15 til 16.15. Der vil være kaffe, te og saft samt lidt sødt og syrligt til 

ganen. Vi håber, I kan afse lidt tid til at hygge og snakke med de øvrige børn og 

forældre. 

Lige en reminder: HVER FREDAG har vi fredagshygge i Niko*legen. Vi oplever desværre 

flere og flere forældre, som kommer midt i hyggen og har "glemt" det. Det er meget 



forstyrrende for os og børnene. Det skal gerne være en rolig og hyggelig stund, og vi 

forvente at børnene også er det. Men det er svært, når I kommer og de så ved, de skal 

hjem. Her er plads til forbedring :-) 

Inden så længe går vi på juleferie. Nikolegen er lukket fra vi går hjem fredag den 21. 

dec. til vi åbner igen onsdag den 2. jan. Skolen starter først torsdag den 3. jan., så jer, 

der endnu ikke har skrevet, om I kommer eller holder fri, bedes gøre det senest på 

tirsdag. 

 

1000 tak for endnu et år med jeres skønne børn! 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul 

samt et godt og lykkebringende nytår. 

De bedste julehilsner fra 

Halina, Maibritt, Marie og Tina 

 

 


