SEPTEMBER MÅNEDSBREV FOR NIKO*LEGEN

Vi er kommet rigtig godt i gang i Niko*legen efter sommerferien med en gruppe
glade, kreative og energiske børn. Børnene leger og har nydt det fantastiske
sensommervejr på legepladsen. Langt de fleste tog imod legepladsen med kyshånd
og begejstring, mens andre især lige skulle vænne sig til de indhegnede, og mindre,
boldbaner.
Som I sikkert har læst på vores dør, er vi så heldige at have fået en praktikant i
Niko*legen. Sandra har der skrevet lidt om sig selv, så det gør jeg ikke her, men har I
endnu ikke læst hendes hilsen, eller sagt hej til hende, må I meget gerne! Til en start
er hun hos os tirsdage og fredage.
Vi har spurgt børnene, hvad de kunne tænke sig at lave i Niko*legen, og laaangt de
fleste svarede ”at lege”, og selv bestemme over sin tid. En del har efterspurgt en
fodboldturnering, så den kommer til at ligge her i september, da vi regner med
skønt tørvejr, de dage, vi lægger turneringen ALLE, som har lyst, kan deltage.
Fodboldkendskab –og kundskab er absolut ingen betingelse eller forudsætning. Alle,
der melder sig til, indkaldes til spillermøde og får reglerne at vide. Vi har endnu ikke
fastlagt spilledagene, men I får nærmere besked.

Der er stadig gang i armbånd lavet af knapper, så det fortsætter vi med. Vi udvider
nu smykkeværkstedet med at lave ”rav”halskæder og/eller armbånd, for dem som
har lyst til det.
2. klasse har fået tilbud om at deltage i gratis musikundervisning på
musikkonservatoriet. Det er 7 uger med start den 27/9, fra kl. 13.15-14.00. Udførlig
tilmeldingsseddel er sendt med børnene hjem.

Fra på mandag vil der i Niko*legen hænge lister med tilmelding til efterårsferien i
uge 42. Hvis jeres barn/børn kommer, skal I skrive på hvad tid I TIDLIGST afleverer,
og hvad tid I SENEST henter igen. Dette af hensyn til personaledækning og aktivitsplanlægning. Holder I ferie, vil vi også gerne vide det.
SIDSTE TILBAGEMELDINGS-FRIST ER FREDAG DEN 29. SEPTEMBER

Inden vi får set os om, er efteråret slut, og julen står for døren! Derfor er her
Niko*legen’ åbningstider:
Vi holder ÅBENT hele uge 51. (Den 18. -22. dec.)
Vi har LUKKET mellem jul og nytår + onsdag den 3. januar 2018
Vi ses igen torsdag den 4. januar.
Som bonus info kan jeg allerede nu fortælle, at skolen holder lukket onsdag FØR
Kr. Himmelfartsdag. Niko*legen vil være åben.

VI SER FREM TIL EN SKØN EFTERÅRSMÅNED I RIGTIG GODT SELSKAB.
DE SKØNNESTE NIKO*LEGEN-HILSNER FRA
Karoline, Maibritt, Sandra, Halina, Henrik og Tina

