
 

 

 

Kære børn og forældre 

 

Maj måned byder på en masse spændende aktiviteter som 

juniorklubbens børn selv har været med til at bestemme fra vores 

sidste børnemøde  

Den 3. maj og 8. maj har vi besøgsdag for alle 3. klasserne fra 

kattegatskolen, vi glæder os til at møde dem 

Onsdag den 16. maj flytter vi Juniorklubben ned i Hall 22, hvor der 

er re-opening, da de er helt færdige nu. Der vil være forskellige 

workshops. Børnene skal bare møde op der nede fra kl. 14, vi lukker 

kl. 17 som altid, hvorefter børnene skal hentes eller selv gå/cykle 

hjem  

Den 23. maj afholder vi vores årlige Børne OL, hvor alle juniorklubber 

og SFOèr i Norddjurs er inviteret. Der vil være 4 discipliner som 

børnene klubvis dyster i, så det er spændende at se hvem der løber 

med sejren i år. OBS: Børne OL slutter kl. 17:30 

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig vores sommerferiekoloni i 

uge 28, som i traditionen tro, går til den skønne ø, Anholt. Se alt info 

på tilmeldingen  

Den 24. og 25. maj flytter Juniorklubben ned på Enggården, da vi er 

flere medarbejder der skal på pædagogiske dage, der er selvfølgelig 

fint dækket ind af vores andre dygtige kollegaer dernede.  

 

Lukket pga. helligdage den 10. 11. 21. maj 

Venlig hilsen Henning, Jens, Mathias og Elena 

 

 



 

 

Aktivitetsplan for Maj 

 

Tirsdag  Den 1 Vi skal ud og samle skrald! 

Onsdag  Den 2 Cykeltur med jens  

Torsdag  Den 3 Besøgsdag for 3. klasserne  

Fredag Den 4 Klubhygge 

   

Mandag  Den 7 Fortnite turnering! 

Tirsdag  Den 8 Besøgsdag for 3. klasserne  

Onsdag Den 9 Cykeltur med jens 

Torsdag  Den 10 Lukket 

Fredag  Den 11 Lukket 

   

Mandag  Den 14 Kreativhygge 

Tirsdag  Den 15 Den store dyst! 

Onsdag  Den 16 Vi flytter klubben til i Hall 22 

Torsdag  Den 17 Vi tager til Ørum og spiller bold 

Fredag  Den 18 Blind smagning  

   

Mandag  Den 21 Lukket 

Tirsdag  Den 22 Forberedelse til børne OL 

Onsdag  Den 23 Børne OL til kl. 17:30  

Torsdag  Den 24 Juniorklubben flyttes ned på Enggården  

Fredag  Den 25 Juniorklubben flyttes ned på Enggården  

   

Mandag  Den 28 Bålhygge  

Tirsdag  Den 29 Børnemøde, vi vil gerne høre din mening  

Onsdag  Den 30 Cykeltur med Jens  

Torsdag  Den 31 Kreativhygge 

 

 

 

 

 



ANHOLT 
Sommerlejr i uge 28 

Enggården, Juniorklubben, Fristedet og Ørum Juniorklub, drager atter igen i år til 
Anholt. 

Mandag den 9. juli kl. 12.00 mødes vi ved Anholt Færgen på Grenaa Havn. 
Fredag den 13. juli kl. 11.00 skal børnene hentes ved færgen, hvor lejren slutter. 

Vi skal bo på Anholt Skole og herfra tager vi på opdagelse på den skønne ø: 
gåture spil leg 

fiskeri råhygge 
bade i det klare vand 

fodbold 
cykelture 

og meget andet… 

Prisen er 450,00 kr., som betales ved tilmelding, er inkl. færge, mad og cykler. 

Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med Jer 
Mange hilsner fra personalet i de 4 Juniorklubber 

  klip  klip  klip  klip  klip   

Tilmelding til Sommerlejr i uge 28  Pris kr. 450,- betales ved tilmelding!!! 

Tilmeld og betal i din klub senest onsdag den 22. juni 

Barnets navn   

Særlige hensyn   

Forældreunderskrift   

Forældre/kontaktperson tlf. nr.   

Jeg har eget telt med    Antal personer teltet er til    
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