
Nyhedsbrev juni 2017 

Koloni og Infomøde 

Så nærmere vi os tiden for årets dejlige hyttetur, og vi glæder os rigtig meget i her i Klubben. Da vi jo alle 

sammen tager afsted i år, er Klubben lukket i uge 26. Vi har fået rigtig mange tilmeldinger til kolonien, det 

er vi rigtig glade for. Husk, at vi holder infomøde onsdag d. 14. fra 17-18 her i Klubben. Vi glæder os til at 

se dem, der skal med på koloni, og mindst en af deres forældre. Vi kommer til at gennemgå de praktiske 

ting omkring turen og svare på spørgsmål. 

 

Counter Strike 

Vi har været til Counter Strike turnering i fritidsklubben i Bogense. Det var en stor succes. Vi havde to 

hold med, som havde trænet intenst op til. Det blev til en flot andenplads til et af vores teams her fra 

Søndersø. Vi ser frem til næste sæson, hvor vi forhåbentligt får chancen for revanche.  

 

Forældrekaffe 

Vi vil gerne invitere på en kop kaffe og en snak onsdag d. 14. juni fra kl. 14:30 – 16.30. Det er både for 

jer forældre, der har børn i Klubben, og som har lyst til at kigge forbi og se stedet, og det er for 

kommende forældre og børn, som er nysgerrige på, hvad Klubben er for et sted. Så I må meget gerne 

sprede ordet og invitere andre med, som kunne være interesseret i at bruge Klubben. Vi glæder os rigtig 

meget til at se jer. 

 

Det kreative værksted 

Det kreative værksted er blevet brugt rigtig flittigt igennem de seneste par måneder, og der er blevet lavet 

mange spændende projekter både i stof, filt, glas, perler og træ -fantasien har haft frit løb. Det gør også, 

at rigtig mange projekter er begyndt, men mangler at blive gjort færdige inden sommerferien. Derfor vil vi i 

juni prøve at få gjort nogle af alle tingene færdige, så de kan komme med hjem. Så hvis man har en 

kasse i Krea, skal man stikke næsen forbi og kigge i den, og se om man mangler at få gjort noget færdigt. 

For i august begynder vi på en frisk.  

 

Åbningstider i Sommerferien 

Sommerferien er ekstra lang i år, og det gør, at vi har sommerferieåbent både i uge 31 og 32. Det vil sige, 

man som klubbarn kan komme i klub fra kl. 8-16 i de uger. Hvis I skulle have brug for pasning i andre 

sommerferieuger, er det muligt at melde sig til sommerferiepasning via NemPlads. I kan finde en guide på 

vores hjemmeside.  

 

Sommerferieaktiviteter 

Nordfyns Klub og Ungdomsskole tilbyder mange spændende aktiviteter i sommerferien. Man kan blandt 

andet gå til skydning, teater, musik, rollespil og mange andre ting. Mange af aktiviteterne kræver dog 

tilmelding, men tag et kig på folderen, som I kan finde et link til på hjemmesiden og i vores Facebook-

gruppe.  

 

Håber I får en god sommer og mange hilsner, 

Maria og resten af personalet i Klubben   


