Sommerferieprogram.
Der vil være faste ture om onsdagen, derudover vil vi lave spontanture, når vi ser hvad børnene har
lyst til og hvad vi har personale til. Det kan være cykel-eller bilture, bus eller tog. Alle spontanture er
gratis.
Husk hver dag madpakke, drikkelse, evt. badetøj og evt. cykel.

Tur nr. 1. D. 3/ 7. Tilmelding inden d. 30. juni.
Uge 27 går turen til Sommerland Sjælland med Cecilie og Yannick.
Vi skal fra klubben kl. 8.00 og er hjemme ca. 17.30. Pris 150 kr. Husk evt. drikke og lommepenge

Tur nr. 2. D 10/ 7. Tilmelding inden 30. juni.
Uge 28 er der tur til med Peter og Nicolai til Bakken. Pris 125,- kr. Vi kører fra klubben kl. 10.00 og er
hjemme kl. ca. 17.00.

Tur nr. 3. D.17 / 7. Tilmelding inden 30 juni.
Uge 29 er der tur i Tivoli med Birde og Pia. Pris 175,- kr. Vi tager fra klubben kl. 10.00 og er hjemme kl.
ca.17.00.

Tur nr. 4. D. 24/ 7. Tilmelding inden 30 juni.
Uge 30 er der Stor københavner tur bl.a. med besøg i Rundetårn og kanalrundfart sammen med Anja
og Christina. Pris 20,- kr. Vi tager fra klubben kl. 10.00 og er hjemme i klubben kl. ca. 17.00.

Tur nr. 5. D. 31/7. Tilmelding inden d. 30. juni.
Uge 31 er der tur til Bonbon land med Kristoffer og Cecilie. Vi tager fra klubben kl. 9.00 med bus og er
hjemme ca. kl. 17.00. Pris 150 kr.

Spontanture kan være: ”Troldetur”, cykeltur, Præstemosebadet, fede legepladser, Flyvergrillen,
Vestvolden og mange andre ting- er sikker på, at børnene nok skal komme med ideer.
Stor sommerhilsen personalet i KUH

Pc- rummet vil sommeren igennem åbne kl. 10.00 og lukke kl. 16.00. Derudover vil
der være lukket i frokostpausen
Husk der er koloni i uge 32 og klubben er derfor lukket.
Husk at I ikke behøver melde ferie til os.

