Arrangementer i Dybkærgården

2019
Så har vi i Aktivitetsudvalget sparket det nye år i gang, og vi er nu klar med årets planer for hyggelige
arrangementer - Husk allerede nu, at sætte X i kalenderen.
Vi opfordrer jer til at støtte op om arrangementerne, da det er en god mulighed for at møde dine børns
kammerater og deres forældre og få en god fælles oplevelse. Når vi nærmer os de forskellige datoer, vil
der komme flere informationer, så husk at holde øje med opslagene.



Fredag d. 05. april - lørdag d. 06. april



Tirsdag d. 14. maj (kl. 9)



Torsdag d. 09. maj (kl. 15 - 18)



Fredag d. 14. juni (kl. 16 - 18.30)



Tirsdag d. 27. august (kl. 17.00 - 19)



Tirsdag d. 03. september (kl. 17.00 - 19)



Tirsdag d. 10. september (kl. 17.00 - 19)



Søndag d. 10. november

-

-

-

Overnatning for storebørnsgruppen

Fotografering v. Jan Feder (gruppefoto)
-

Grøn Torsdag
-

Sommerfest
-

Fællesspisning, Aber og Elefanter
-

Fællesspisning, Slanger og Giraffer
-

Fællesspisning, vuggestuer

Fotografering v. Jan Feder (portræt)

For at årets arrangementer kan blive en succes, får vi brug for frivillige kræfter fra jer forældre. Så husk
at være opmærksomme på opslag, hvor vi beder om jeres hjælp, så vi sikrer, at arrangementerne kan
gennemføres, og at alle får så god en oplevelse som muligt.
I Aktivitetsudvalget kan vi desuden altid bruge ekstra hænder, så vil du være med til at planlægge og
præge årets aktiviteter i Dybkærgården, så skriv eller ring til en af os. Alle nye kræfter er meget velkomne.
Overskuddet fra arrangementerne går til Dybkærgården og kan bruges til indkøb af legetøj, underholdning eller udflugter til dit barn.
Vi håber, at se jer alle til nogle gode fælles oplevelser i det kommende år.

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Susan Majken Andersen

Mette Hosbond Kristensen

Karen Frost

Børn: William (Abe) og Nadine (Krudtugle)

Børn: Albert (Elefant)

Børn: Thea (Abe)

Tlf. 3022 5814

Tlf. 2172 8221

Tlf. 5325 0320

susanmajkena@gmail.com

mettehosbond@yahoo.com

karenmchris@hotmail.com

Line Bech Thorsen

Therese Hygum Bamford

Børn: Emil (Abe) og Ida (Elefant)

Børn: Adrian (Elefant) og Nora Emilie (Spilop)

Tlf. 6081 8126

Tlf. 2571 1907

line081284@hotmail.com

t.hygum@gmail.com

