Ungdomsskolen d. 20-12-17

Kære Fritidsklubmedlem.
Allerede nu er det nye program for januar klar.
Vi åbner op i fritidsklubben torsdag d. 4. januar og vi glæder os til at se dig igen.
Det er på vores opstartsdag at vi byder dig velkommen i det nye år med lidt godt til ganen og en
nytårs-slushice.
Fredag d. 5. januar tager vi i biografen og ser en af de mange gode film der er på programmet. Turen
koster 25 kr. – vi betaler for billetten, så du skal selv sørge for at have penge med til popcorn, slik og
sodavand. Vi er senere hjemme den her dag og du skal selv sørge for at komme hjem fra HUC. Hjemtidspunktet er endnu uvist – det kommer an på hvilken film vi skal se, men du skal nok høre nærmere,
når du har meldt dig til turen. Endnu en tur der kræver tilmelding er shoppeturen, d. 16. januar. Vi
tager på januarudsalg, så vi kommer senere hjem denne dag. Vi er hjemme ca. kl. 20.00 og du skal
selv sørge for at komme hjem. Du skal også selv sørge for aftensmad når vi er af sted på turen.
Eventyrfabrikken er også en tur vi skal på i januar. Det er d. 30. januar. Turen kræver tilmelding og
det koster 25 kr. at deltage. Vi er senere hjemme denne dag – ca. kl. 20.00 og du skal selv sørge for at
komme hjem. Hvis du skal have aftensmad, skal du selv betale – man kan købe noget mad i
cafeteriaet. Ellers er januar fyldt med mange andre aktiviteter i huset. B.la. sumobrydning, tirsdag d.
9. januar, pandekagedag fredag d. 19. januar og fodboldtennis torsdag d. 25. januar.
Når vi når til februar, afholder vi et stort event, nemlig Beachparty. Du har måske hørt om det før. Vi
laver sommerferie-stemning indendørs, med sand, 30 graders varme, pool, jacuzzi, sauna, windsurfer,
pølsevogn og meget mere. Det foregår d. 2. februar på Remisen i Gilleleje. Det koster ikke noget at
deltage. Vi henter dig efter skole – husk at bestille bus – og så kører vi dig til Remisen.
Arrangementet slutter kl. 20.00 og du skal selv sørge for at komme hjem fra Gilleleje. HUC holder
lukket den dag.
Husk, at HUC er dit hus og din fritid, så kom endelig med dine ideer til, hvad du synes vi skal lave.
Der er ikke det der ikke kan lade sig gøre. Næsten…
Vi glæder os til at se dig igen og høre om din ferie.
Og endnu engang – God jul og godt nytår til dig og din familie.

Med venlig hilsen
Fritidsklubben HUC
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