Nyhedsbrev april.
Så er vi klar til at tage imod 3. kl og jer forældre for alvor. Vi glæder os til mandag, - det har været nogle
rigtig gode besøgsdage, vi har haft. Til jer nye forældre, så husk, at hvis jeres barn ikke er kommet hjem, så
er det måske, fordi vi har åben til kl. 18 man.-tors. og fredag til kl. 17.
Vi siger her i forbindelse med opstarten af 3. kl. velkommen til Lucas, som er 19 år og fra Rønde. Lucas er
her alle dage frem til sommerferien. Det betyder samtidig, at vi har sagt farvel til Harm, som nu er i Ådalen
alle dage.
Som noget nyt har vi oprettet en lukket facebook gruppe for jer forældre. Søg på: Thorsager
Eftermiddagsklub og anmod om medlemskab. Her vil der fremover være nyt om dagligdagen f.eks
ugeplanen, arrangementer, ture og meget andet godt.
Mobilpay: Fremover vil det være muligt at overføre til børnenes klubkonto via mobilpay på 28115. Betaling
gælder dog først som betaling, når barnet har vist os et screenshot af overførslen.
Påskeferien er lige om lidt og husk klubben er lukket. Og har du morgenpasning i SFO, så husk på den ikke
gælder i ferier.
Af kommende arrangementer er der:
D. 6. april er der Rock i Rusk fra kl. 10 – 22 i Rosmus. Det er et stort musikarrangement for alle i Syddjurs.
Gæstenavnet er Fool. Kig forbi hjemmesiden Ungsyddjurs,dk for mere info.
D. 11. april er der Danseworkshop med Pako fra Portugal, som er her på gæstevisit. Det foregår her i
Thorsager fra kl. 14-16 for alle klubber i Syddjurs. Det gælder for både piger og drenge.
D. 16. maj er der Klubbernes dag i Tivoli Friheden for 4.-6. kl.. Børnene har fået en seddel med hjem i tasken
og der er stadig ledige pladser. Tilmelding og betaling via hjemmesiden.
Har I spørgsmål, så skriv til os via intra TK=Tove og SP=Svea eller kig forbi klubben.
Hilsen Svea og Tove

