
 

 

Kære børn og forældre  

 

Så blev det endelig 1 juni og sommeren er kommet. Det betyder masser af ude tid i Juniorklubben. 

Fodbold, rundbold, disc golf, bål dag med snobrød og gemmeleg. 

Juni starter vi også et kunstprojekt op, hvor børnene skal vælge et tema for projektet. 

De for hver udleveret et lærred som de selv bestemmer hvordan de vil farvelægge i forhold til det 

tema de bestemmer sig for. Kunstværkerne bliver derefter hængt op i Juniorklubben.    

Der vil være fernisering d. 24 juni kl.12:00. Hvor forældrene er velkommen til at se de kunstværker 

deres børn har lavet 

Praktiske info omkring juni og sommer ferien. 

 Tirsdag d. 7/6 er klubben lukket da personalet holdere pædagogisk arbejdsdag 

 Fredag d.24/6 åbner vi kl. 12.00 

 Uge 26 starter sommerferien og vi tager til Anholt hele ugen for dem som er tilmeldt.  

Klubben på Åboulevarden er lukket i uge 26. 

 Uge 27, 28, 29 og 30 er Juniorklubben ferielukket. 

 Uge 31 holder vi åbent fra 9-16 

 Uge 32 mandag og tirsdag er der åbent fra 9-16  

 Tirsdag i uge 32 holder vi sommersjov hele dagen på Enggården. 

 Tilmelding til uge 31 og 32 kommer på mail 

 

M.v.h. sommerhilsen 

Niklas, Simon, Elena og Jens 

 

 

 

  



 

 

Juni i Juniorklubben 

Onsdag  D. 1. Juniorintro til kunst projekt 

Torsdag  D. 2. Cykeltur 

Fredag D. 3. Gemmeleg i skoven 

   

Mandag  D. 6. Lukket 

Tirsdag  D. 7. Lukket 

Onsdag  D. 8. Badminton 

Torsdag  D. 9. Cykeltur 

Fredag  D. 10. Kagedag 

   

Mandag D.13. Bål og snobrød 

Tirsdag  D. 14. Hoppepude udenfor hvis vejret tillader 

Onsdag  D. 15. Børnemøde 

Torsdag  D. 16. Cykeltur 

Fredag  D. 17. Politi og røvere 

   

Mandag  D. 20. Udendørs fodboldturnering 

Tirsdag  D. 21. Disc golf 

Onsdag  D. 22. Gamer dag 

Torsdag  D. 23. Cykeltur 

Fredag  D. 24. Fernisering vi åbner kl.12:00 hvor forældre er 

velkommen. 

 


