Vilsted Friskole's Ungdomsklub
Program for forår 2017
Torsdag den 02.02.17
Pris 40 kr.

Løgstør Bio ”Alle for tre”
DANMARKSPREMIERE
Vi mødes i Løgstør Bio kl. 19.
Filmen starter kl. 19.30
Husk penge til popcorn og sodavand.
Afhentning ved bio ca. kl. 21.15.
Af hensyn til bestilling af billetter,
er der sidste tilmelding 29.01 kl. 17,00.

Torsdag den 16.02.17
Pris 30 kr.

Skøjtetur - Aalborg.
Afgang fra skolen kl. 17 hvorefter vi kører mod C.W. Obels Plads i
Aalborg for at skøjte.
Har I selv skøjter, kan de medbringes, ellers lejer vi dem derude.
Bagefter finder vi noget at spise (Ikea, McDonalds eller andet).
Husk at medbringe penge til at købe mad for.
Vi finder et sted hvor priserne er rimelige.
Hjemkomst ca. kl. 21.00 (usikkert med hjemkomst, men I får besked
af jeres børn, når vi kører fra Aalborg).
Tilmelding senest den 13.02.
Også hvis I kan hjælpe med transport.

Tirsdag den 21.03.17
Pris 10 kr.

Klubaften + besøg hos Celestine
Der er hygge hjemme på skolen og de piger som gerne vil lære lidt
om at få lagt makeup, rettet bryn og anden skønhedspleje, har
muligheden for et besøg hos Joan i Celestine (Emilies mor).
Dem som selv har mulighed for at komme ned til Celestine,
Østerbrogade 6F, Løgstør, må gerne gøre det og resten møder
på skolen, hvorefter vi finder transport for dem.
Slut kl. 21.

Tirsdag den 18.04.17
Pris 30 kr.

Store badedag
Vi mødes kl. 18.30 i Gatten, på Golfcentret, og bader sammen.
Afhentning i Gatten kl. 21.

BEMÆRK NY DATO
Torsdag den 04.05.17
Pris 10 kr.
Fredag den 09.06.17
Pris 50 kr.

Klubaften
Vi kan lave bordtennis eller hockeyturnering efter behov og ønske.
Kl. 18.30 – 21.00
Afslutning - overnatning
Klubafslutning på skolen fra kl. 17.
Dem som vil game, skal medbringe udstyr, der er mulighed for at
få lagt smukke negle af Diana (Sebastians mor) eller der er fri
hygge. Husk sovegrej. Afhentning lørdag kl. 9 efter morgenmad.

Betal enten for hver enkelt aften eller betal en samlet pris for hele sæsonen.
Samlet pris for hele sæsonen er 150 kr.
Når vi er på skolen, er der mulighed for at købe sodavand, slik og chips til rimelige priser.
Følg os på Facebook på ”Vilsted Friskoles Ungdomsklub”
Har I spørgsmål, kan følgende kontaktes: Merete (26942648) og Diana Rind (29865290).

