
Kære børn og forældre

Februar måned er skudt i gang og vi har en spænende måned foran 

os, med en masse sjove ting på programmet  

Nedenfor er der lagt et spændende program ind for vinterferien og 

vi håber på mange tilmeldte  

Den 6. feb. holder vi aftenhygge for alle vores 6.-7. klasser, som 

plejer at være en stor succes.  Husk at få jer tilmeldt! 

Fredag den 9. feb. åbner vi allerede kl. 10, da mange af børnene har 

fri pga. skolefest dagen før  

Torsdag den 22. feb. Holder vi aftenåben for alle juniorklub børn, vi 

vil lavet noget lækkert mad og hygge os sammen, her er der også 

tilmelding nedenfor. 

Fredag den 2. marts afholder vi Faxe kondi cup i Nørrdjurs hallen 

for de som tilmelder sig. Man skal tilmelde sig mindst 2 af de 6 

sportsgrene som er præsenteret, se mere info nedenfor  

Til alle jer som allerede nu vil have gavn af at vide hvilken uge 

vores fantastiske sommerferie koloni ligger, så bliver det i år i uge 

28 hvor vi tager til Anholt og vi glæder og meget  

Nyhed Nyhed Nyhed! 

Det er nu muligt at tilmelde sit juniorklub barn i et morgenmodul på 

Kattegatskolens SFO fra den 1/1 2018. Tidsrummet man kan få 

pasning i, er fra 06:30 til 07:50.  Tilmelding til morgenmodulet skal ske 

på www.ungnorddjurs.dk, og prisen for modulet er på 300 kr. om 

måneden. Man kan dog også komme ned  i Juniorklubben til en kop 

kaffe og en snak om det nye tiltag, og tilmelde sig i Juniorklubben. 

Husk at anmod om medlemskab på vores Facebook side som hedder: 

Grenå Juniorklub, Ungnorddjurs 

Venlig hilsen Henning, Jens, Mathias og Elena 



 

 

  

Tilmelding til åbenaften for 6.-7. klasser, den 6. feb. til kl. 20.  

Sidste tilmelding d. 5. feb. 

Navn på barn:____________________________ 

Forældre underskrift:_______________________ 

Forældre TLF:_____________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Tilmelding til åbenaften den 22. feb. til kl. 20.  

Sidste tilmelding d. 21. feb. 

Navn på barn:____________________________ 

Forældre underskrift:_______________________ 

Forældre TLF:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivitetsplan for februar  

 

Torsdag  Den 1 Tag på biblioteket med Elena   

Fredag  Den 2 Hall 22 

   

Mandag  Den 5 Fifa turnering 

Tirsdag  Den 6 Dødbold! Aften hygge for 6.-7. klasserne 

Onsdag  Den 7 Kreativhygge i klubben 

Torsdag  Den 8 Vi bager boller  

Fredag Den 9 Hall 22 fra kl. 14.  

   

Mandag  Den 12 VINTERFERIE ÅBEN – for tilmeldte 

Tirsdag  Den 13 VINTERFERIE ÅBEN – for tilmeldte 

Onsdag Den 14 VINTERFERIE ÅBEN – for tilmeldte 

Torsdag  Den 15 VINTERFERIE ÅBEN – for tilmeldte 

Fredag  Den 16 VINTERFERIE ÅBEN – for tilmeldte 

   

Mandag  Den 19 Kreativhygge 

Tirsdag  Den 20 Face the cookie. 

Onsdag  Den 21 Track 8 møde Junior track udvalget. 

Torsdag  Den 22 Åben aften  

Fredag  Den 23 Hall 22 

   

Mandag  Den 26 Henning laver pandekager-MUMS  

Tirsdag  Den 27 Tør du ??  

Onsdag  Den 28 Cykeltur med Jens   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vinterferien 2018 

Mandag og tirsdag mødes vi, på Enggården, Lergravsvej 1, Grenaa, og 

onsdag, torsdag og fredag mødes vi Juniorklubben, 64, Grenaa. 

Åbningstiden er 9-16 alle dage og hver dag skal i huske madpakke og drikkedunk med i skal 

møde op på de tilmeldte dagen inden kl. 10. 

Programmet er følgende: 

Mandag d. 12/2 Vi hygger på Enggården, med bål og leg. 

Tirsdag d. 13/2 Kattegatcenteret! Hvis ikke man har sæsonkort skal man betale 50 kr. ved 

tilmelding 

Onsdag d. 14/2 Vi tager i biografen og ser Coco. Pris 50 kr. ved tilmelding. 

Torsdag d. 15/2 Randers vandland! Pris 50 kr. ved tilmelding  

Fredag d. 16/2: Hygge i Juniorklubben  

Tilmelding senest d. torsdag 8/2 – det er vigtigt at dette bliver overholdt. 

 

Tilmelding til vinterferien i uge 7 

Navn________________________ 

Kontaktforældre tlf. nr._________________________________ 

Forældreunderskrift_________________________________________ 

Kommer  Kommer ikke 

Mandag ____  ____ 

Tirsdag ____  ____ 

Onsdag  ____  ____ 

Torsdag ____  ____ 

Fredag ____  ____ 


