MARTS MÅNEDSBREV FOR NIKO*LEGEN
Så kom vi ind i den første forårsmåned, og ser frem mod lysere tider. Både hvad angår byggeriet,
som skrider larmende, støvende og planmæssigt frem, men også vejrmæssigt, så vi kan bruge
parken samt legepladserne omkring os noget mere. Det sidste vi gjorde i februar måned, var at
sige farvel og held og lykke til Henrik. Han har afsluttet sin praktik hos os, og starter på mandag i
Kvaglund i ny praktik.
Selvom det er en relativ kort måned vi har i Niko*legen pga. påsken, skal der ske en masse
spændende ting☺ Vi vil pynte Niko*legen op med forårsblomster klippet i karton, ligesom vi
selvfølgelig skal nå at lave påsketing. Vi laver påskeharer, kyllinger, æg og andre påskefigurer i
karton, samt dekorerer flamingo-æg med silkepapir, maling, perler, tusch, eller hvad man nu
finder på.
Til påskebordet hører naturligvis karse. Det sørger vi for, hvis jeres barn har lyst til at så det. Vi
modtager derfor meget gerne rene mælkekartoner!
Fredagshyggen den sidste fredag inden påskeferien er, traditionen tro, at finde påskeæg, som
påskeharen har gemt for os.
I den forbindelse vil jeg minde om, at når vi går hjem FREDAG DEN 23. MARTS, så ses vi først
TIRSDAG DEN 3. APRIL IGEN. Skolen og Niko*legen er som altid lukket de 3 dage før skærtorsdag.
Når I så møder igen, vil det være med et helt nyt kuld søde og små førskolebørn på gangen☺ De
har første dag denne dag, så husk hensynet til dem -og deres forældre! Vi får sidste besøg af dem
mandag den 19. marts, hvor vi som altid hygger, får givet de sidste beskeder og svaret på mange
spørgsmål.
Som altid og som tidligere nævnt når vi har førskolebørn, vil Halina og jeg ikke være at finde i
Niko*legen hver eftermiddag. Der kommer nye ansigter. Et af dem har I måske allerede hilst på;
Simon, som var vikar for mig i starten af ugen.
Musikkonservatoriet har igen ønsket at låne nogle af vores søde og dygtige børn fra 2. kl. De skal
ekstraordinært derover 2 onsdage og synge samt være med i noget samspil. De involverede børn
og forældre har fået besked herom.
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