NIKO*LEGENS MÅNEDSBREV FEBRUAR

Så blev sidste dag i januar overstået, og vi fik sagt et rungende farvel til Karoline. Vi
er selvfølgelig kede af at hun er stoppet, men glæder os trods alt over, at det er for
at begynde spændende uddannelse. I dag var også dagen hvor Marie startede i
Niko*legen. Hun er vores nye ansigt og afløser Karoline. Marie skal nok skrive lidt
om sig selv, ligesom vi præsenterer hende for jer, men kom gerne selv og hils på
hende.
Torsdag den 18. januar havde vi en forrygende festlig Niko*leg-fest for 2. + 3. klasse,
og 1000 1000 tak til: Tanja -Majas mor, Lone –Hjaltes mor, Louise –Malous mor,
Betina –Peters mor, Helle –Malthes mor, Anita –Tokes mor, Lise –Jacobs mor, Maria
–Wictorias mor, Camilla –Jonathans mor og Tanja –Kians mor for kager og frugt,
samt Jing –Johans mor, for hjemmelavede forårsruller. Tak for det, og STOR tak for
lån af jeres skønne unger☺
Vi er allerede i fuld gang med fastelavnspynt til 7 tønder, som skal stå klar i næste
uge. Vi fortsætter hele næste uge med at pynte, og ALLE børn SKAL lave noget. Uge
7 står i vinterferiens tegn, men Niko*legen er selvfølgelig åben for de børn, som er
tilmeldt.
Udover pynt og vinterferie skal vi igen på skøjtebanen. Næste tur er på onsdag, og
tilmeldings-sedlen hænger på døren. HUSK cykelhjelm og varmt tøj!
Når nu, der ikke er sne at få hænderne i, laver vi saltdej. Der er så mulighed for at
lave diverse figurer, aftryk eller hvad man nu har lyst til.
Til sidst en stor ros til alle børn, som er virkelig gode til at overholde regler i forhold
til byggeriet samt indrette sig efter vores indskrænkede legeplads.

MANGE GLADE VINTERHILSNER SAMT GOD FERIE TIL JER, DER HOLDER DET
Halina, Maibritt, Henrik, Marie, Sandra og Tina.

