Mandag 18.2.

Tirsdag 19.2.

Onsdag 20.2.

Torsdag 21.2.

Rødovre Centret

Boldspil
og hoppeborg

Skøjtetur i
Vinterferien.

4. og 5. klasses
overnatning i
klubben.

Weeehuuuu – endelig lykkedes
det at få arrangeret en tur til
Rødovre Centret – så find dit
shoppegen frem 😊
Vi mødes i klubben kl. 10.15 og
er hjemme igen ca. kl. 15.30.
Turen koster GRATIS, men du
skal selv have mad og drikke
med – eller penge til at købe
for.
Man kan købe en ”vinterferiebillet” til 50 kr. som har en
værdi af ca. kr. 270. Den købes
i Informationen. Billetten byder
blandt andet på en flot Cook &
Baker drikkedunk, lidt mad og
drikke fra World Cup Hallen,
hjemmelavet jordbær sorbet-is,
sjove legeting og meget mere.
Vinterferiebillet

UK LUKKET

Tag med Weber over i
Charlottehallen og vær med til
at spille bold og hoppe på
hoppeborg, sammen med børn
og voksne fra klub 5´eren.
Det er fra kl. 13 – 16.

Vi tager sammen med de andre
klubber i Høje-Tåstrup
kommune, en tur i Frihedens
skøjtecenter.
Vi mødes i klubben kl.10.30 og
er hjemme igen senest 15.30.
Du skal huske en madpakke,
noget at drikke og ikke mindst
det varme tøj.
Prisen er en skøjtende 20.seddel.
Sidste tilmelding tirsdag den
12.2.

Vi mødes kl. 19:00 og der vil
være fri leg når i har fundet
jeres soveplads.
Vi har ”droppet” aftensmaden
denne gang, så I skal have
spist aftensmad hjemmefra.
Der vil være lidt aftensnacks og
lidt hjemmebag i løbet af
aftenen. Hvis du har forslag til
aftens indhold, så kan du
snakke med en af de voksne fra
FK.
Arrangementet afsluttes med
brunch kl. 11:00 fredag.
Derefter vil klubben være
”normalt” åben indtil kl. 17:00,
så er du ikke færdig med klub
efter brunchen, så bliver du bare
hængende…….
Prisen for dette arrangement er
10.- danske kroner.
Sidste tilmelding er fredag
den 15. februar kl.16:57

UK LUKKET pga. overnatning –
MEEN vi tager i biffen. Pris 20 kr.
Tilmeld dig senest tirsdag den 19.2.

Fredag 22.2.

Brunch
………for alle.
Kl. 11 vil der være lækker brunch
for alle sultne sjæle.
Peter vil fremtrylle den lækreste
menu, så kom glad.

