APRIL MÅNEDSBREV FOR NIKOLEGEN

Så blev det april, og vi har igen 22 små nye førskolebørn på skolen☺ Halina og jeg er
sammen med førskolen, og har derfor kun 1 eftermiddag hver i Nikolegen. Halina er
her hver tirsdag, mens jeg er her hver torsdag. I kender Maibritt og Marie, som er
fast hos os, og Simon, som har været vikar. Siff er sidste nye ansigt i Nikolegen, som
skal være hos os til sommerferien sammen med Simon. (Sandra vil fortsat være i
praktik 2 dage i ugen.)
Det er derfor disse 4 unge mennesker, I vil møde de fleste eftermiddage i Nikolegen.
Men som altid, snakker vi selvfølgelig sammen, så er der noget, I undrer jer over
eller andre spørgsmål, går I til de unge mennesker, som har styr på tingene☺
Vi håber på, at foråret for alvor kommer her i april måned, og har derfor bestemt, at
vi vil en del i parken. Her vil vi spille forskellige boldspil, lege kroneput og bygge
huler.
Vi prøver at fordele os, både fordi vi er 22 ekstra børn og vi mangler legepladsen
mod kirken pga. byggeriet, derfor vil vi også gå i gymnastiksalen ved Sankt Nikolaj
Børnehave i Nørregade. (Vi går bagom -så går ikke langs Nørregade.) Her vil vi lege
div. fangelege og spille forskellige slags dødbold.
Der vil selvfølgelig også være plads til leg indendørs og udendørs, ligesom der vil
være mulighed for at lave noget kreativt med perler og karton.
Da eleverne på skolen startede 1 uge tidligere i skole end andre, holder skolen
lukket ONSDAG DEN 9. MAJ, SOM ER DAGEN FØR KR. HIMMELFARTSDAG. Nikolegen
vil være åben denne dag☺ TILMELDING NØDVENDIG. Der kommer en seddel op på
skabet i Nikolegen når vi nærmer os, hvorpå I kan tilmelde jer.
TAG GODT IMOD VORES NYE BØRN OG FORÆLDRE☺
MANGE FORÅRSHILSNER FRA
Halina, Maibritt, Marie, Simon, Siff, Sandra og Tina

