Ungdomsskolen d. 30-05-18

Kære Fritidsklubmedlem
Så sender vi sæsonens sidste program til dig. Det er med både glæde og sorg, da det betyder, at vi
snart har sommerferie, men også snart skal sige på gensyn. Husk at du er velkommen om fredagen
næste år i fritidsklubben, selv om du går i 7. klasse. Du har ligeledes mulighed for at gå i aftenklub
mandag og onsdag aften fra kl. 18 til 22, du bestiller blot en afhentning via appen, som du allerede
kender - vi tilbyder også hjemkørsel når du skal hjem fra klubben.
Frem mod sommerferien har vi et brag af et program, som vi glæder os til at dele med dig.
Vi har skal lave vores egen is, torsdag d. 7. juni og om fredagen, d. 8. juni, så spiser vi den med
vafler, flødeskum, krymmel, flødeboller og hvad der ellers hører til en god isdessert. Vi tager en tur
på stranden og spiser is, torsdag d. 14. juni – husk at melde dig til.
Fredag d. 15. juni skal vi på Bakken. Det betyder at huset, HUC, holder lukket. Du kan stadig nå at
melde dig til Bakketuren – det koster 100 kr. og det innkluderer transport frem og tilbage og turpas.
Du skal selv have penge med til mad. Vi tager af sted når alle er kommet fra skole og vi er tilbage i
HUC igen ca. kl. 22 – du skal selv sørge for at komme hjem fra HUC.
I løbet af måneden har du også mulighed for at deltage i Sankt Hans, grille, være med til ballonquiz,
spille kroket og meget mere. Det er også i juni måned at vi får besøg af 5. klasserne.
Vi skal også snart på Vilde vulkaner. Hvis du har tilmeldt dig, så modtager dine forældre et særskilt
brev i E-boks med information. Når alle billetter er solgt trækker vi en heldig vinder af en gratis
billet. Der er stadig få pladser tilbage.
HUSK, at det er i sommerferien, at du kan være med i CIRKUS

KANUTSKI. Vi starter

torsdag i uge 31, d. 2. august og slutter igen søndag d. 12. august. Det er halvanden uge fyldt
med spas og løjer, hyggelige dage sammen med en masse andre unge og en masse god mad. Du kan
overnatte på pladsen i løbet af uge 32 og der vil være mulighed for at låne en cirkusvogn at sove i.
Vi sørger for god stemning, underholdning og flere måltider om dagen. Det eneste du skal gøre er,
at melde dig til og komme med godt humør – det koster ikke noget at deltage.
Vi har forestillinger i weekenden i uge 32 og resten af tiden bruger vi bl.a. på at øve cirkusnumre,
lave rekvisitter, sætte lamper op, spille spil og lave ballondyr. Læs meget mere inde på vores
hjemmeside www.gribskov-ungdomsskole.dk – der kan du melde dig til som alt muligt – artist,
teknikker, kiosk, altmuligmand og meget mere.
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Det er også i sommerferien at der er GENNEM ILD OG VAND. Det er fra d. 16. – 18. juli på
Falck Station i Gilleleje. Det er et fedt arrangement, hvor du kommer til at lære mere om hvad det
vil sige at være brandmand og livredder. Der er bl.a. mulighed for at lære at redde på land, men
også i vand. Du skal også være med til brandslukning og røgdykning. Lyder det som noget for dig,
så meld dig til inde på vores hjemmeside www.gribskov-ungdomsskole.dk
Vi glæder os til at se dig den næste måned og ønsker dig en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Fritidsklubben HUC
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