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NYHEDSBREV FRA Juniorklubben 
 

Så er marts måned skudt i gang, og vi venter med længsel efter det spirende forårsvejr! 
 
Ikke kun vejret er ved at forandre sig, men også personalemæssigt i JK er der sket en forandring, 
nemlig at Maria er blevet ansat for at kunne varetage JK sammen med Nicki. Det åbner op for nye 
muligheder og flere forskellige aktiviteter ude og inde. Maria har stor passion for det kreative og vil 
derfor primært stå for dette.  
 
På JK-mødet onsdag kom der mange gode forslag til kommende kreative aktiviteter. For at kunne 
imødekomme alles ønsker, er det derfor vigtigt, at man møder op til JK-møde, så man har mulighed 
for at få medindflydelse på, hvilke aktiviteter vi laver i JK. 
 
De to første uger i marts er gået med at lave kreative ting af cykelslange, hvilket har været et stort 
hit, og som vi derfor kommer til at fortsætte med lidt endnu. Ellers har vi fremstillet en masse fint 
påskepynt, så vi blev helt røde i hovederne;) 
 
Klubfest 
På JK- mødet snakkede vi ligeledes om en evt. kommende klubfest! Børnene havde et ønske om en 
påskefrokost/-fest med forskellige påskelege. Vi vil gøre vores bedste for at indfri dette ønske og 
vender tilbage med dato og tilmelding. 
 
Pallesofa 
Vores ellers fine hjørne sofa i JK er mildest talt ved at smuldre fra hinanden. Børnene har svært ved 
at holde fingrene fra den og føler sig fristet til at pille den i små stykker. 
 
Derfor har vi snakket om at lave en aktivitet, hvor vi bygger og maler en pallesofa sammen med 
børnene. Ved at give børnene medindflydelse og medansvar for processen, håber vi, at de vil passe 
bedre på vores fælles ting. 
 
Vi tager derfor hjertelig gerne i mod paller og skum madrasser - og selvfølgelig gode råd og ideer fra 
jer forældre. 
 
Drømme! 
Vi drømmer om et større fjernsyn med fjernbetjening til, så hvis I står og skal have et nyt og skal af 
med det gamle, må I meget gerne tænke på os, da vi på sigt godt kunne tænke os at spille JUST 
DANCE konkurrence og andre Wii spil. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Nicki og Maria 
 


