SOMMERFERIETIDER I LOUIS P KLUBBER
Kære forældre og medlemmer.
I gøres opmærksom på, at vi skolesommerferien indfører ’sommer åbningstid’ i klubben!
Der er kun åbent på Guldborgvej. Det betyder at Fritids- / Junior- & Ungdomsklubben åbner
fælles på Guldborgvej allerede kl. 10 og lukker kl. 17. Dette gør vi for at kunne tage af sted på
lidt længere ture i det gode sommervejr og I skal derfor ikke regne med at være hjemme før kl. 17!
Om mandagen planlægges ugen sammen med medlemmerne – og der kan muligvis planlægges ture
der betyder tidligere afgang end kl. 10! Så kan man ikke komme om mandagen, bør man ringe og
checke programmet for ugen, så man ikke kommer forgæves i løbet af ugen!
Da vi håber på en solrig sommer, forventer vi at tage på tur hver dag!
Medlemmerne skal derfor være i klubben senest kl. 10.30 – efter dette tidspunkt kan I ikke
forvente at klubben er åben!
VIGTIGT!
 Den første uge af skolesommerferien (2. - 6. juli) er både fritids- / junior- &
ungdomsklubben på koloni ture! KLUBBEN ER LUKKET!!
I har tidligere i foråret haft mulighed for at tilmelde jer denne uge, hvis I havde
pasningsbehov. Det er KUN åbent for de allerede tilmeldte!!!
 Uge 29, 30 & 31 (16. juli – 5. august) er KLUBBEN LUKKET!
Der afholdes sommerklub i Klub Cassiopeia disse dage. I har i foråret haft mulighed for at
tilmelde jer sommerklubben. Det er KUN for de tilmeldte!
 Louis P Klubber starter med normale åbningstider igen mandag d. 13. august!

TIL OPSLAGSTAVLEN
Louis P Klubber
Sommerferie åbningstider
GULDBORGVEJ:
Mandag – Fredag 10.00 – 17.00
Efter kl. 10.30 kan vi være på tur alle sammen, så kom til tiden!

HUSK HVER DAG:
* Madpakke
* Drikkedunk
* Solcreme
* Badetøj/håndklæde
* Lidt lommepenge (det er ikke altid klubben giver is)
Har du ikke været der mandag – ring og check programmet!
Med venlig sommerhilsen
Medarbejderne

