
Nyhedsbrev for Oktober 2017 
 

Kære børn og forældre 

 

Så blev det oktober en måned, hvor der sker lidt af hvert :) 

 

I denne måned der en del ture ud af huset, så det er først til mølle, da jeg kun har 

plads til 8 i bussen.  

Uge 41 er temauge, som kommer til at handle om sundhed/kost. Hele ugen drikker 

vi vand og får ikke smør på brødet/knækbrødet. I stedet for vil der Letta eller Becel. 

Vi får frugt eller grønt hver dag. Til jer der selv har madpakke med, må man gerne 

tænke på at det skal være sundt :) 

I denne måned er der jo uge 42 som er efterårsferien. Der vil være 4 dage, hvor vi 

skal ud af huset for at være sammen med de andre juniorklubber.  

 

D. 27 oktober går bussen til Hal 22 i Grenå. Hvor vi skal ud og være sammen med 

de andre juniorklubber og køre på skateboard og løbehjul. Så hvis man selv har 

dette skal man tage det med da der ikke er de store muligheder for at låne noget. 

Husk Hjelm. Vi spiser aftensmad derude og kører hjem kl. 19 så vi er hjemme kl. 

19.45 ca. 

 

D. 31 oktober kører vi kl. 16.30 over til Gl. Estrup hvor vi skal til Halloween nede i 

deres kælder :) Vi vil spise en sandwich derude inden turen går hjem. Vi er hjemme 

kl. 19.15 ca.   

 

 

Mange hilsner fra Ørsted Juniorklub 

 Mie  



Uge 40     

Mandag D.2 Vi laver det vi har lyst til i dag 1/2/3/4 

Tirsdag D.3 Tag en ven med i dag 1/2/3/4 

Onsdag D.4 Børnene bestemmer i dag 1/2/3/4 

Torsdag D.5 Spilledag 1 

Fredag D.6 Salen 2 

Uge 41  Temauge: Sundhed/kost  

Mandag D.9 Vi laver plancher med gode/sunde og dårlige/usunde 

madvare. 

1/2/3 

Tirsdag D.10 Vi går i salen 2 

Onsdag D.11 Vi laver sund mad 2 

Torsdag D.12 Madpyramiden lav din egen. Vi snakker om de 10 kost-

råd. 

2/3 

Fredag D.13 Vi laver lidt lækker sunde snacks til forældrene, som kan 

komme fra 16-18. 

2/3 

Uge 42  Efterårsferie kun for tilmeldte  

Mandag D.16 Se udleveret seddel  

Tirsdag D.17 Se udleveret seddel  

Onsdag D.18 Se udleveret seddel  

Torsdag D.19 Se udleveret seddel  

Fredag D.20 Se udleveret seddel  

Uge 43    

Mandag D.23 Salen/udendørs 2 

Tirsdag D.24 Spilledag 1 

Onsdag D.25 Børnene bestemmer i dag 1/2/3/4 

Torsdag D.26 Alt kan ske dag 1/2/3/4 

Fredag D.27 Vi tager i Hal 22 i Grenå. Vi kører når børnene har fri og 

er hjemme igen kl. 19.45 ca. I får aftensmad derude. 

1/2/3/4 

Uge 44    

Mandag D.30 Børnene bestemmer i dag 1/2/3/4 

Tirsdag D.31 Hyggedag indtil kl. 16.30, hvor vi tager på Gl. Estrup til 

Halloween. Vi er hjemme igen ca. 19.15. Vi spiser aftens-

mad derude. 

1/3/4 
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