
 

Kære børn og forældre 

 

Vi byder velkommen til en spændende og sjov marts måned i 

Juniorklubben! Der er en masse på programmet og vi får besøg af 

en masse nye børn i denne måned - Det bliver SÅ hyggeligt! 

I uge 11 holder vi åbenuge for 3. klasserne fra Søren Kanne, østre 

og i uge 12 er det 4. klasserne fra Søren Kanne, Østre, der får 

muligheden for at komme til åbenuge. Så tag godt imod dem og vis 

vores Juniorklub frem  

Torsdag den 26. marts har vi åbenaften til kl. 20, hvor vi hygger og 

spiser sammen, denne gang må man inviterer en ven med som i 

ikke går i Juniorklubben. Så kom og fortæl os om din livret, så er 

det måske den vi laver sammen med Jer på aftenen (tilmelding 

nedenfor) 

Der er allerede flere der spørger til om vi igen i år tager på vores 

fantastiske sommerferiekoloni til Anholt i uge 28 (man-fre) og dertil 

er svaret, JA, SELVFØLGELIG!  Der kommer meget mere info 

når vi nærmer os! 

 

 

Lørdag den 4. april afholder vi i Ungnorddjurs vores årlige succes, 

Track og i år har vi 10 års jubilæum, så derfor skal det i 

traditionens tro hedde Track 10  

Det er muligt at købe billetter til Track 10 Junior for alle 3.-7. 

klasser allerede nu. Prisen er 50kr. og der vil ligeledes være 

mulighed for at tilkøbe sig madbilletter til 20kr., der kan indløses 

mellem kl. 17:30-18:30 på dagen. 



 

Der er to valgmuligheder på menuen, Chili con carne eller 

Shawarma (fladbrød), det er også muligt at tage en madpakke med 

hvis man hellere vil det. Dørene åbnes kl. 14:00 og festen slutter 

kl. 21 for Track 10 Junior, så der skal alle børn senest hentes. Vi 

håber at det er noget der fanger jeres interesse og at i vil være 

med til et brag af en fest  

Hvis der er nogle forældre der skulle have lyst til at bage nogle 

pølsehorn eller pizzasnegle til dagen er vi MEGET glade modtager! 

Så lad os endelige høre  

Ligeledes vil vi også gerne høre om der er nogle forældre der har 

mulighed og lyst til at hjælpe på dagen i tidsrummet kl. 15-21, der 

er igen forventning til at det er i hele tidsrummet, så et par timer 

eller hvad man nu kan få til at passe, ville være rigtig dejligt Er 

det noget man kan få til at passe ind i sit lørdagsprogram er i 

velkommen til at ringe eller skriv en besked til os på 21831713. 

 

 

 Husk at følg os på Facebook 

Juniorklubberne – Ungnorddjurs 

Grenå Juniorklub 

Venlig hilsen  

Henning, Mathias, Jens og Elena   

 

 

 

https://www.facebook.com/Juniorklubberne/
https://www.facebook.com/groups/444028385947988/


 

Aktivitetsplan for marts  

Mandag  Den 2 Klubhygge 

Tirsdag  Den 3 Børnemøde  

Onsdag Den 4 Indendørs forhindringsbane på tid! 

Torsdag Den 5 Cykeltur med Jens 

Fredag Den 6 Tage en ven med gratis 

   

Mandag Den 9 STOP DANS og Bomber ball 

Tirsdag Den 10 POPCORN RÆS og Bomber ball 

Onsdag  Den 11 Wellness dag! Kom og bliv forkælet  

Torsdag  Den 12 Dødbold i salen! Der er kage bagefter  

Fredag  Den 13 Film og guf!  

   

Mandag Den 16 Huske leg!  

Tirsdag  Den 17 Lagkage konkurrence  

Onsdag  Den 18 Fodbold i gymnastiksalen  

Torsdag  Den 19 Sandt eller falsk  

Fredag  Den 20 Tag din mobillader med og vi pynter den med perler 

    

Mandag  Den 23 Joke makker 

Tirsdag  Den 24 Børnepanelet <3  

Onsdag  Den 25 Den som flaskehalsen peger på 

Torsdag  Den 26 Cykeltur med Jens + Åbenaften, husk at inviteret 

en ven 

Fredag  Den 27 Tør du smage??? 

   

Mandag  Den 30 Just dance 

Tirsdag Den 31 Vi maler potter og sår karse. 

 

 



 

Tilmelding til Åbenaften den 26. marts. 

Sidste tilmelding den onsdag den 25. marts  

Navn___________________________________________ 

Navn på ven_____________________________________ 

Forældre underskrift ______________________________ 

TLF NR._________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Tilmelding til TRACK 10, JUNIOR DEN 4. APRIL 

Navn___________________________________________ 

Forældre underskrift ______________________________ 

TLF NR._________________________________________ 

______________________________________________________ 

Navn på ven_____________________________________ 

CPR NR. på ven__________________________________ 

 

 

 

 


