
 

Kære børn og forældre 

 

Sikke en skøn start vi har fået efter sommerferien Juniorklubben 

er fyldt med en masse nye og ”gamle” børn, hvor er det dejligt!  

De nye 4. klasser har fundet sig godt til rette i klubben og det er 

dejligt med en masse liv. Vi har haft gratis uge for alle 4. klasserne 

og det er gået rigtig godt – de er blevet taget godt i mod  

I uge 37 har vi gratis uge for alle 5. klasserne. Dem glæder vi os 

også rigtig meget at hilse på  

Vi er blevet opmærksomme på at der er flere klasser der allerede 

får fri kl. 13:10 i løbet af ugen, så derfor har vi besluttet at ændre 

på vores åbningstid, så der ikke er nogen børn der kommet til en 

lukket dør og skal vente på at vi åbner. 

NY ÅBNINGSTID 

Derfor vil juniorklubbens åbningstider fra den 1. september 2020 

og fremadrettet være således: 

Mandag – fredag kl. 13:30 – 16:30 

 

Vi forsætte selvfølgelig med vores store succes ”ÅBENAFTEN” den 

sidste torsdag i hver måned. Her i september er det torsdag den 24. 

- tidspunktet er fra kl. 16:30-19:30. vi søger for mad  Det er 

GRATIS. 

 

Vi følger fortsat alle sundhedsstyrelsens anvisninger, så i kan med ro 

i maven sende børnene i Juniorklubben. 



 

 I er som altid velkommen til at kontakte os på 21831713 hvis i har 

spørgsmål  

 

 Husk at følg os på Facebook 

Juniorklubberne – Ungnorddjurs  

Grenå Juniorklub, Ungnorddjurs 

Venlig hilsen  

Henning, Jens og Elena   

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til åbenaften den 24. september  

Fra kl. 16:30- 19:30 

Barnets navn___________________________________________ 

Forældre underskrift_____________________________________ 

Forældre tlf. nr._________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Aktivitetsplan for september  

 

Tirsdag Den 1 Vi planlægger sjove aktiviteter for oktober 

Onsdag  Den 2 Gamerdag tag din IPad eller mobil med  

Torsdag  Den 3 Cykel tur med Jens  

Fredag  Den 4 Vi hygger med film og popcorn  

   

Mandag Den 7 Dødbold + Gratis uge for 5. klasse 

Tirsdag  Den 8 Tik Tok dans + Gratis uge for 5. klasse 

Onsdag  Den 9 Kreativhygge + Gratis uge for 5. klasse 

Torsdag  Den 10 Cykeltur med Jens + Gratis uge for 5. klasse  

Fredag  Den 11 Fredags film + Gratis uge for 5. klasse 

    

Mandag  Den 14 Tov leg 

Tirsdag  Den 15 Æde konkurrence  

Onsdag  Den 16 Hvem er hurtigst ??? 

Torsdag  Den 17 Cykeltur med Jens 

Fredag  Den 18 Vi hygge og ønsker god weekend 

   

Mandag  Den 21 Vi maler med vandfarve  

Tirsdag  Den 22 Bøvse konkurrence  

Onsdag  Den 23 Jeg har aldrig! 

Torsdag  Den 24 Cykeltur med Jens + Åbenaften 

Fredag  Den 25 Fredags hygge  

   

Mandag  Den 28 Kolbøtte konkurrence 

Tirsdag  Den 29  Kreativ hygge med silk clay. 

Onsdag  Den 30 Tag en ven med  

 


