
MÅNEDSBREV FEBRUAR FOR NIKO*LEGEN. 

 

Vi har haft rigtig travlt i Nikolegen i januar måned. Mange af børnene har været 

med i vores flotte madkundskabslokale, hvor vi bagte pølsehorn og 

chokoladeboller til os selv og det nye hold førskolebørn, som var til 

indmeldelsesarrangement den 27. januar.  

Hele Nikolegen har været en tur på skøjtebanen. Med STOR succes De fleste 

børn og forældre syntes, det var en fantastisk ide, men nogle af børnene havde 

aldrig skøjtet, og var derfor bekymrede. Det var selvfølgelig helt valgfrit, om man 

ville skøjte eller hygge sig udenfor banen. –Og hygget blev der! Ikke en spurgte, 

”hvornår skal vi hjem”, ”det er koldt”, eller ”jeg keder mig”. Det viste sig naturligvis 

også, at børnene fandt ud af, at det er ganske ufarligt. Efterspørgslen på at skøjte 

er nu så stor, at vi på onsdag satser på at komme afsted med alle dem, som måtte 

ønske det. 

Nikolegen har også haft besøg af 3 pædagogstuderende, som havde til opgave at 

undersøge børn og leg med I-pads. De skulle lave deres egen Stop-Motion- film, 

og de 10 børn, der deltog, havde det virkelig sjovt, mens de studerende var 

imponerede og overraskede over børnenes evner med en I-pad. Filmene bliver 

lagt på Intra, så snart Jørgen har modtaget dem fra de studerende. 

Efter vinterferien skal vi i gang med at lave pynt til fastelavnstønderne. Der skal 

tegnes, klippes, klistres og tænkes kreativt. Mon ikke, vi også skal have lavet nogle 

fastelavnsmasker og andet sjovt?  

Se opslaget på døren ang. skøjtning på onsdag. Vi går fra Nikolegen kl.14 og er 

tilbage senest kl. 15.45. HUSK cykelhjelm, overtræksbukser, 30 kr. eller skøjter. 

Sæt allerede nu X i kalenderen TORSDAG DEN 12. MARTS. Vi holder piratfest for 

børnene i 1. og 2. klasse fra kl. 17-20. Nærmere info samt invitation følger Hvem 

kunne tænke sig at bage kage til denne aften? 

På onsdag starter Mamheep (er ikke helt sikker på stavemåden) i 13 ugers praktik 

i Nikolegen. Hun er fra Indien, og glæder sig meget til at være hos os. 

 Rigtig god vinterferie til alle jer, der holder det 

Mange varme vinterhilsner fra 

Sidsel, Shiloh, Halina, Christian og Tina. 

 


