Ungdomsskolen d. 23-03-18

Kære Fritidsklubmedlem.
Når du kommer tilbage efter påskeferien, er der en masse forskellige aktiviteter, som du kan
vælge at deltage i.
Du skal bl.a. huske at tilmelde dig overnatningen, fredag d. 6. april – lørdag d. 7. april. Vi
overnatter i HUC og der er nogen, som har ønsket, at vi laver en ”døgner”. Om du vil sove
eller om du vil være vågen hele natten er op til dig, men husk at tage en madras, en
dyne/sovepose og en pude med. Vi laver X-Faktor aften og ser finalen på storskærm – vi går
all in på popcorn, stemmesedler og fed stemning. Efterfølgende er der mulighed for at smide
sin madras på gulvet og se film hele natten. Der vil også være åben i alle de andre rum, hvis
du hellere vil spille computer, eller sidde og høre musik, så er det også en mulighed. Det
koster ikke noget at deltage – det eneste du skal gøre er, at melde dig til. Vi slutter af lørdag
kl. 10.00 og du skal selv sørge for at komme hjem fra HUC.
Fredag d. 6. april, kl. 18, bliver billetterne til vilde vulkaner frigivet. Det vil sige at mor eller
far skal være klar på tasterne derhjemme og melde dig til hvis du vil sikre dig en billet.
Billetten koster 500.- (transport frem og tilbage til Vordingborg, masser af fede koncerter, og
forplejning). Du skal bare have lidt lommepenge med, og telt hvis du ikke vil sove i vores
store telte.
Blandt jer som gerne vil med på Vilde Vulkaner trækker vi lod om en billet… måske er det
dig som bliver den heldige.
Torsdag d. 12. og fredag d. 13. april får vi besøg af Marc, som er ekspert i Counter Strike.
Marc er lærer i E-sport i Ungdomsskolen og stiller selv op til turneringer. Han er sindssyg
dygtig og vil komme og lære jer nogle tips og tricks. Alt det nye vi lærer af Marc, kan vi
bruge, når vi skal afholde Counterstrike-tournament i starten af maj. Du og dit hold skal
kæmpe mod andre hold fra alle 3 fritidsklubber. Der vil være fede præmier til vinderne.
Fredag d. 20. april skal vi på shoppetur til Sverige. Turen koster 20 kr. Du SKAL have
gyldigt pas med. Vi kommer hjem ca. kl. 21 og du skal selv sørge for at komme hjem fra
HUC. Husk lidt ekstra penge til aftensmaden.
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Torsdag d. 24. april skal vi i X-jump Trampolinpark. Husk at få underskrevet
ansvarsfraskrivelsen, hvis ikke du var med sidste gang. Turen koster 25 kr. Vi er senere
hjemme denne dag, ca. kl. 19.30 og du skal selv sørge for at komme hjem fra HUC.
Igen i denne måned kommer der nogle helt nye arrangementer på programmet. Tirsdag d. 10.
april er der kyllingebowling, torsdag d. 19. april er der Labyrint og torsdag d. 26. april er
der Vand-Volly inde i salen.
I maj måned skal vi afholde et lille forårs-arrangement, vi skal have Counterstriketournament, vi skal i biografen og vi skal lege med Bumper Balls.
Du hører meget mere omkring maj-arrangementerne, når vi nærmer os.
Vi glæder os til at se dig og rigtig god påskeferie.
Med venlig hilsen
Fritidsklubben HUC
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