
 

 

 

Kære børn og forældre 

Velkommen ind i marts måned, solen er begyndt at vise sig og det 

udnytter vi med en masse ude aktiviteter i denne måned  

Pga. mangel på deltagere er vores Talent Factor fredag den 1. marts 

aflyst, desværre! 

Jens starter igen op for sit cykel ”hold” hver onsdag. Alle kan være 

med og har man ikke en cykel, så har vi 2 der kan lånes.  

Den 7. marts tager vi på Enggården og slår katten af tønden, så hop 

i jeres fastelavnskostume og sving køllen med os  

Torsdag den 28 er der åbenaften. HUSK at meld jer til i god tid  

ENDELIG må vi offentliggøre årets store navn til TRACK 9, som vi 

afholder den 13 april.  

BRANDON BEAL 

Vi glæder os til at holde et brag af en fest med alle I skønne unger!! 

Det plejer at være en rigtig sjov og fed dag! Mere info om dette 

arrangement kommer i næste nyhedsbrev.    

Venlig hilsen  

Henning, Jens, Sine og Elena 

 

Tilmelding til ÅBENAFTEN - Torsdag d. 28 marts 

Pris: Gratis 

Sidste tilmelding onsdag d. 27 marts 

Navn:__________________________________________________________ 

Kontakt tlf. nr.:__________________________________________________ 

Forældreunderskrift:______________________________________________ 



 

 

 

 

Aktivitetsplan for marts 

Fredag  Den 1 Vi får besøg af benløse venner. uhhh  

   

Mandag Den 4 Jens supper den igen  

Tirsdag  Den 5 Kom i køkkenet og få mel på næsen sammen med Elena  

Onsdag  Den 6 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 7 Vi tager på Enggården og slår katten af tønden  

Fredag  Den 8 Tegn og gæt 

   

Mandag  Den 11 Børnemøde! Kom og del din mening med os   

Tirsdag Den 12 Vi går en tur til stranden 

Onsdag  Den 13 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 14 Pigernes verden! Vi hygger og snakker om tøse ting. 

Fredag  Den 15 Partners dyst 

   

Mandag Den 18 Dødbold i salen.  

Tirsdag  Den 19 Tag med os på natur legepladsen! 

Onsdag  Den 20 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 21 Varulv med Emil + Kreativ hygge. 

Fredag  Den 22 Vi bager boller 

   

Mandag  Den 25 Rundbold  

Tirsdag  Den 26 Stafet 

Onsdag  Den 27 Cykeltur med Jens 

Torsdag  Den 28 Bålhygge + Varulv med Emil + Åbenaften 

Fredag  Den 29 Tør du?? 

 

 


