Ungdomsskolen d. 30-05-18

Kære Fritidsklubmedlem.
Det er blevet sommer og det betyder du skal have programmet for juni måned. – Det er faktisk også
dit sidste program i fritidsklubben. I næste sæson har du nye klub muligheder. Hver mandag og
onsdag vil du have mulighed for at komme i aftenklubben på Gasværket, og hver fredag
eftermiddag sammen med de nye 6.klasser.
I dette program er der en tur til Bakken, en slags afslutning. Det koster 100.- at deltage (tur/retur og
turpas), og du skal også selv have penge med til aftensmad. Vi kommer senere hjem denne aften,
ca. kl. 22.00, og du skal også selv sørge for at blive hente på Gasværket.
D. 8. juni tager vi på shoppetur til Sverige og kommer senere hjem – Husk pas og lommepenge.
D. 16.-17. juni har vi overnatning på Gasværket, både for Karlsminde og Gasværket. Du får
nærmere besked. Det koster 50.- til forplejning.
D. 22. juni er der tur til X-jump, - det koster 25 kr. at deltage. Husk du skal have tilladelse fra mor
eller far til at tage med (vi har også tilladelserne i skranken som du skal huske at tage med hjem til
underskrift).
Vi skal snart på Vilde vulkaner. Hvis du har tilmeldt dig, så modtager din mor og far 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, hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig.
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.
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
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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 vil gerne sige tak for en super fed sæson med dig og dine venner. Vi glæder os til at se jer alle
sammen i den kommende sæson.

Mange solskins hilsner
Fritidsklubben.
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