
 

Nyhedsbrev fra Juniorklub 

 

Så er det nye skoleår skudt i gang, hvilket jo også betyder, at vi i Juniorklubben kan byde velkommen til de 

nye 4. klasse børn. Det er super dejligt med nyt liv, og stemningen er god.  Allerede i slutningen af 

skoleåret begyndte vi at inkludere daværende 3. kl. i JK, med ugentligt besøg og samarbejdsøvelser. De nye 

JK børn har hver fået en body makker. 

Body makker 

Som noget nyt har alle i juniorklubben fået en body makker, dvs. en slags vennebarn som fungerer således, 

at hvert 4.kl. barn er tilknyttet et af de ældre børn i klubben.  Vi har valgt at lave body makkerpar, for at 

ryste børnene sammen på tværs af klasserne, og de bruges også i forskellige samarbejdsøvelser i klubben. 

Samtidig får de store elever mulighed for at tage ansvar og hjælpe de nye juniorklubbørn med, hvordan vi 

geberter os i JK. 

Trivselsregler i JK 

Skolen har for tiden ekstra fokus på sproget og den gode tone blandt børnene. 

I juniorklubben har børn og voksne udarbejdet nogle trivselsregler, som kommer til at hænge visuelt på en 

planche, så de er synlige for alle. I håb om, at det kan være med til at opfordre alle  til at tale pænt og 

respektere hinanden.  

Aktivitetskalender 

Aktiviteterne i juniorklubben tilrettelægges fra uge til uge på vores onsdagsjuniorklubmøder, og oversigten 

hænger på opslagstavlen til 5. klasse/ juniorklubben. I må derfor gerne opfordre jeres børn til at møde op 

på møderne, så de kan have medindflydelse på aktiviteterne i deres klub. 

Kreative aktiviteter 

Efteråret banker snart på, og det bliver mere oplagt at lave indendørs kreative sysler. Vi vil derfor gerne 

efterlyse lidt at hvert til dette. Genbrugeligt affald så som propper, kapsler (gerne fra dåser), garnrester, 

dimser og dippedutter. Ja fantasien sætter ingen grænser;) 

Pokemon tur til Nykøbing 

Vores Pokemontur til Nykøbing torsdag d. 25. august var mildest talt en stor succes, hvor 24 glade og 

optimistiske børn deltog. Se de dejlige billeder på facebook! Hvilket gør at vi helt sikkert gerne gentager 

successen,  og næste Pokemontur går til Asnæs. Vi vil gerne sige stor TAK til Livas mor, som troppede op på 

Nykøbing havn med is til alle;) 

Juniorklub telefon 

Juniorklubbens telefon nr: 30 71 46 45  

Med Juniorklub hilsner 

Nicki og Maria 


