Maj
Søften Fritidscenter

Ture ud af huset
Dage

Mandag: 2., 9., 16. &
30. maj

aktivitet
Cross

Vi starter vores crosssæson op igen her i
Maj. Der er plads til 8 børn pr. cross-tur.
I kan tilmelde Jeres barn èn cross-tur pr.
måned. På denne måde får alle børn, der
ønsker en tur, mulighed for at prøve.
(bliver turene ikke fyldt op, kan de
naturligvis godt komme med på to ture)
Børnene skal huske lange bukser og bluse.
Klubben har sikkerhedsudstyr til alle
børn og de bliver introduceret i brug af
maskinerne før de sættes i gang. Vejret
spiller en stor rolle på cross-turene, ved
eksempelvis dagsregn bliver turen aflyst.
Tirsdag: 3.

Fisketur - 8 pladser
Tag med klubben ud og fiske.
Afgang kl. 13.30 og hjemkomst kl. 17.30
Kun for de børn som har fri kl.13.30.
husk tøj efter vejret.
Turen er gratis

Tirsdag: 10., 17. & 24.

Klatretur - 16 pladser
Afgang kl. 14.30 og hjemkomst kl. 17.00.
Vi skal besøge vores klatrehaller i
Hammel. her klatre vi på væg og loft.
Turen er gratis.
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Ture ud af huset
Dage

Onsdag 4. maj

aktivitet

Tivoli Friheden

Klubbernes dag i Tivoli Friheden: Klubbernes dag er arrangeret af
Ungdomsringen og er for alle Fritids- Junior- og Ungdomsklubber i
Region Midtjylland. Friheden er denne dag lukket for offentlig
adgang - det er kun klubmedlemmer, der kan komme ind sammen med
klubbens medarbejdere.
Vi inviterer alle 4., 5. og 6. klasser med og har afgang fra klubben
kl. 14.30. Vi er tilbage i klubben igen kl. 19.30.
Turen koster 160 kr. (betales via MobilePay)
Dette dækker transport, indgang og turbånd. Børnene skal selv
sørge for aftensmad. Klubben har frugt og madboller med.
Lommepenge til slik, mad osv. kan medbringes i det omfang,
forældrene synes. Madpakke og drikkevarer må gerne medbringes,
og tasker, penge, mobiler o.l. kan opbevares på basen, hvor der
altid sidder medarbejdere fra Søften Fritidscenter
Klubben er åben som normalt frem til kl. 17.30 for de børn som ikke
deltager.

Torsdag 12.

Fodboldgolf 16 pladser
Afgang kl. 13.30 og hjemkomst kl. 17.00.
Vi skal besøge fodboldgolfbanen ved
Skejby. Husk tøj og sko efter vejret.
Turen koster 20 kr.

Maj
Søften Fritidscenter

Ture ud af huset
Dage

Fredag 20.

aktivitet

sejlcenter 25 pladser
Vi besøger vores egen havn ved Kaløvig
Lystbådehavn. Aktiviteter som bolde på
vandet, fange krabber og sejle. Vejret
bestemmer. Afgang kl. 14.00 og hjemkomst
kl. 17.15. Sikkerheden er i top og alle
børn får veste på ved ankomst og
personalet er uddannet til alt færden på
vores havn.
- husk jakke og sko.

onsdag 25.

Fisketur - 16 pladser
Tag med klubben ud og fiske.
Afgang kl. 13.30 og hjemkomst kl. 17.30
Kun for de børn som har fri kl.13.30.
husk tøj efter vejret.
Turen er gratis

Fredag 27.

Kun åben for 3. klasse
Klubben er åben fra kl. 8.00 til 17.00. Vi
er på tur fra kl. 10.00 til 15.00.
Husk drikkedunk og tøj/sko efter vejret.
Tilmelding og turen er gratis.
Klubben giver formiddagsmad, frokost og
eftermiddagsmad.
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Nyhedsbrev

I kan tilmelde jeres barn turene på mail:
sfc@favrskov.dk eller til personalet i klubben.
Vi skriver børnene på listerne i den rækkefølge de
tilmeldes.
Vigtigt: I skal først betale når klubben har
tilmeldt jeres barn eller vente til I får en
opkrævning slut maj.
MAJ
Vi nyder det fantastiske vejr til fulde. vi er
meget udendørs. og vi håber vejret holder de
næste mange uger. Maj måned er - som altid, en
spændende måned. Vi skal i Friheden, crossbanen og
sejlcenteret åbner op og vi kan være meget mere
ude.
Maj byder på to lukkedage:
St. Bededag og Kr. Himmelfartsdag.
Klubben er åben for 3. årgang fredag den 27. maj
fra kl. 8.oo til 17.00. Husk tilmelding.
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Betaling for eftermiddagsmad:
Den 1.april genoptog vi betaling for
eftermiddagsmad.
prisen vil være 4 kr. pr. dag.
vi tæller sammen hver måned og sender en mail
med beløbet hjem til jer. Herefter kan I vælge at
betale via mobilepay eller over giro.
Eftermiddagsmaden vil fortsat være et
mellemmåltid af forskellig art og madplanen er
altid at finde på hjemmesiden.
Vi fortsætter med 1 stk. gratis frisk frugt hver
dag.
Vi glæder os til endnu en lækker forårsmåned
hilsner fra personalet

