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Den første dag.

Mandag d. 30.7.

åbner vi klubben for den nye sæson. Her
har du jo stadig ferie, så klubben åbner kl. 10.00 og lukker kl.
16.00.
( Husk madpakken og bade tøj. )
Vi glæder os til
at se dig.
Starten af august ser det sådan ud: Klubben er åben 10 – 16 alle
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hverdage

Mandag d. 30.juli og tirsdag d. 31. juli:
Lær din klub at kende. Leg på skaterbanen og i buret. Vi tænder grillen.
onsdag d. 1. august: Vi tager på stranden. Husk badetøj
torsdag d. 2. august: Udendørs leg i det gode vejr. Fælles frokost i gården;
pitabrød med lækkert fyld.
fredag d. 3. august: klubben er åben 10 – 16. Vi skal da på stranden. Husk badetøj.
Næste uge; Selvfølgelig fortsætter det gode vejr og det gør det gode liv i klubben også :-)

Aftaler hjemmefra.
Hjemmefra må du aftale med dine forældre, om det er i orden, at du
f.eks. går ned i kiosken eller lignende.
Husk også at sige det til en voksen.

Gratis at ringe til sine forældre
Hvis du vil ringe, kan du bruge klubbens
telefon.

Eftermiddagsmad.

VELKOMMEN I KLUBBEN.
Rigtig hjerteligt velkommen til en ny sæson i klubben!
Vi glæder os til at lære alle jer nye medlemmer at kende.
Og vi glæder os til at gense jer ”gamle”, nu fra 5. og 6. klasse.

August og
september
2018

VELKOMSTMØDE
for alle medlemmer Fredag d. 17. August kl. 15 i boldsalen.
Her kan du spørge og få svar.

Hver dag er der samling
mellem kl. 14.45 og kl.
15.45 Her kan du være
med til at stå for eftermiddagsmaden, som kan være alt muligt
forskelligt, kold eller varm mad, eller hvis
du har et godt forslag til en ny ret, så
prøver vi den.
Til samlingen får du også noget at drikke,
og du kan altid lave en kande the.
Husk; vær forberedt på, at du godt kan
blive bedt om at hjælpe til. Det skal du
nu ikke være ked af, for det er altid ret
hyggeligt.

OG TIL VORES NYE
BUSSES BØRN:
VELKOMMEN I KLUBBEN.
Vi holder et møde for jer og jeres
forældre i midten af august.
Mere om det efter ferien.

Lige en lille opfordring på vegne
af vores naboer.
Hvis du henter dit barn i bil, vil vi
bede dig om at parkere på
”vores” side af vejen (Bomporten).
(Hvis det er efter kl 15. kan du se bort fra de
gule striber.)

Som du kan se på næste side, har vi jo et hav af værksteder og aktiviteter, som foregår
hver dag.
For at du kan følge med, er du nødt til at kigge på opslagstavlen i køkkenet.
Her kan du se, hvad der sker i løbet af ugen, f.eks. hvilke ture du kan tage med på,
hvornår der er dans, sportsting og meget mere!!
Du kan selvfølgelig også spørge en voksen.

Fremstil dit eget våben og
deltag på rollespilsture.
Det er
vildt.
Hør Stig

Gå ikke glip af årets

Vi har faktisk ikke så mange regler. Dem vi har, kan du læse her.
Det er til gengæld vigtigt, at du husker dem. Det går vi meget op i, for
vi vil gerne have en klub, alle kan lide at være i.
Derfor:
Tag godt imod nye venner, du endnu ikke kender.
Pas godt på dig selv og pas på hinanden.
Er der noget, du er ked af eller utilfreds med eller glad for,
så sig det til en voksen. Vi er her også for at hjælpe dig.
Husk at hjælpe til med at rydde op.
Pas godt på klubbens mange ting og sager.
Godt råd:
Følg med på klubbens hjemmeside:

www.vangedefritidscenter.dk

Er du lidt af en danse-

mus, så vil Jane/Nanna
altid gerne hjælpe med
danse-koreografi, samt
skaffe alt det fedeste nye musik!
I vores hygge-rum er sat spejle op på vægge, og
ellers er der mulighed for at udfolde sig i boldsalen.. Måske er du også god til at synge og skrive
sange, og så er der jo børne-mgp,
Vi har en årlig dansefestival, og du kan optræde
til vores sommer- og julefest!!

Vores skaterpark i dalen
er vildt sej. Her kan du cykle, rulle og skate. Du kan også bruge boldburet og dalen kan bruges til rollespil,
bjergbestigning, mountainbiking,
Sy- og hobbyværkstedet.
Her sørger Randi, Jane, og Stig
m.fl. for at du kan holde din
kreative side ved lige. Vær
med til at bestemme og hold
øje med opslag.
Fredagsleg.
Om fredagen lukker værkstederne til kl. 16.00.
Heldigvis er der frugt på bordet, inden vi går i
gang med en fælles aktivitet. Du kan se her, hvad
det bliver, og det er helt sikkert ret sjovt. Også her
er du velkommen til at komme med forslag.

Klubbens åbningstider:

Fredage i august og september:

Fritidsklub 4.+ 5. kl.:

D. 17. Aug:

Mandag – Torsdag; efter skoletid – kl. 18.00
Fredag; efter skoletid – kl. 17.00
+ udvalgte weekends
Juniorklub: 6.kl.:
Hverdage som Fritidsklub + tirs- og torsdag aften kl.18 -21 + udvalgte
weekends
På skolefridage og ferier kl. 10.00 – 16.00

Velkomstmøde og så Japansk
quiz. Test din viden om
Vangede Fritidscenter
D. 24. Aug: Vand-ballon basket i buret!!
D. 31. Aug: Sommerfest
D. 7. Sept: Fanta i gården
D. 14. Sept: BMX-ræs
D. 21. Sept: Rekordforsøg; i hvad?
D. 28. Sept.: Hockey – kamp i buret.

Og glæd dig; for gennem året findes et hav af
arrangementer og rejser:
F.eks. Fester, Ødegårdstur i Sverige,
Ålborg musikfestival, Skitur, Rollespil,
Musikcafeer, Pool-mesterskaber,
Computeraften, Pigehygge aften,
Dansefestival, Lalandia,, Koloni, Berlintur,
Vilde Vulkaner festival og meget, meget mere
.
Får du en god idé, så giv den videre til os. Så
sker der noget!!!

