Ungdomsskolen d. 22-02-18

Kære Fritidsklubmedlem.
Der er kommet rigtig mange ønsker til, hvad vi skal lave i Fritidsklubben og de er selvfølgelig
kommet med i programmet for marts måned.
Torsdag d. 1. marts åbner en ny fritidsklub i Gilleleje, Gasværket. Det er en helt ny klub, som åbner
op på Gasværksvej i Gilleleje. Vi tager alle sammen derop og er med til at fejre åbningen. Der vil
komme rigtig mange mennesker og Fritidsklubben byder på lidt at drikke og en pølse fra
pølsevognen. Når du bliver hentet fra skole, kører vi direkte til Gilleleje og bliver deroppe. Vi sørger
for, at du kommer tilbage til HUC til kl. 17:30, så du kan nå bussen hjem. HUC Fritidsklub holder
lukket denne dag.
Tirsdag d. 6. marts skal vi i Xjump trampolinpark. Det er vigtigt, at du får tilladelse af dine forældre,
ellers må vi ikke tage dig med – udfyld og aflever den vedlagte ansvarsfraskrivelse. Vi kommer
senere hjem, ca. kl. 19.00 og du skal selv sørge for at komme hjem fra HUC. Det koster 25 kr. – husk
at melde dig til.
Fredag d. 9. marts skal vi lave noget helt nyt. Vi skal lave Japansk Quiz – det er super sjovt og det
har ikke meget med en quiz at gøre – kom og vær med.
Tirsdag d. 13. marts skal vi i svømmehallen. Det koster 10 kr. – husk at melde dig til.
Fredag d. 16. marts afholdes der en Counterstrike-turnering. Når vi kommer ind i april, kan du være
med til at øve dig sammen med dit hold, for i starten af maj afholder vi en stor konkurrence,
Counterstrike-tournament, hvor du og dit hold skal kæmpe mod andre hold fra de 3 fritidsklubber.
Der vil være fede præmier til vinderne.
I ugen op til påske, vil vi lave nogle forskellige aktiviteter, som har med påske at gøre. Vi skal bl.a.
på jagt efter æg, vi skal lave gækkebreve, så karse, ”skyde påskeharen”, spise påskefrokost og alt
muligt andet. Det bliver en uge med fart over feltet og masser af sjov og spas.
HUC holder lukket i uge 13.
I april måned kommer der en overnatning, hvor vi skal hygge og lave en masse sjov og ballade. Vi
skal også en tur til Sverige i april måned – vi skal over og shoppe. Husk at man skal have gyldigt pas
med, når man skal til Sverige. Du hører meget mere omkring begge arrangementer, når vi nærmer os.
Vi glæder os til at se dig og rigtig god påskeferie.
Med venlig hilsen
Fritidsklubben HUC
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