Kære børn og forældre
Velkommen tilbage fra juleferie – vi håber at i har nydt den 
I kan tro vi har glædet os til at se Jer alle sammen igen og høre om jeres jul
og nytår 
I januar måned vil vi have lidt mere kreativ på programmet end vi plejer – vi
er nemlig ved at indrettet et rigtig fint kreativ rum hver der vil være masser af
muligheder for at sætte fantasien løs og bevæge sig ud i nye og sjove kreative
udfordringer 
Jens har som noget nyt startet cykelværksted op hvor børnene er en del af det
at reparerer på cyklerne de har med på alle de skønne cykelture, de skal på de
kommende måneder – så er det noget der fanger din interesse så hold øje
med vores aktivitetsplan
Torsdag den 27. januar holder vi åben aften hvor vi spiser sammen og hygger
til kl. 19:30 – husk at tilmeld dig hvis du vil være med 

Henning, Jens og Elena
---------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til åben aften torsdag den 27. januar – slutter kl. 19:30

Navn:__________________________________
Forældreunderskrift:______________________
TLF. nr.:________________________________

JANUAR I JUNIORKLUBBEN
Onsdag Den 5

Velkommen tilbage efter juleferie

Torsdag Den 6

Cykelværksted

Fredag

Fredags hygge med film

Den 7

Mandag Den 10 Varulv
Tirsdag

Den 11 Børnemøde – kom med en masse gode ideer 

Onsdag Den 12 Vi tegner på T-shirts
Torsdag Den 13 Vi bager boller 
Fredag

Den 14 Film hygge med popcorn

Mandag Den 17 Vi laver nøgleringe af krympeplast
Tirsdag

Den 18 Vi bager Chokoladekage

Onsdag Den 19 Hygge med brætspil
Torsdag Den 20 Fodbold i skolegården
Fredag

Den 21 Vi ser fredagsfilm

Mandag Den 24 Varulv
Tirsdag

Den 25 Boldspil i gymnastiksalen

Onsdag Den 26 Vi laver perler 
Torsdag Den 27 ÅBEN AFTEN – Vi hygger med lækker mad.
Fredag

Den 28 Fredags hygge 

Mandag Den 31 Vi samler skrald. Præmie til dem der samler mest!

