20-08-2018

Skak i Fårup Sommerland søndag d. 9. september

Så er vi i gang med at spille skak igen, og det varer ikke længe, før de første turneringer finder sted.
De små er så småt i gang i afd. Pandrup og midt i sep. skal vi have gang i aftenskak. Nærmere besked
følger.
I samarbejde med Støtteforeningen laver vi en tur til Fårup Sommerland søndag d. 9.sep.
Vi samles ved Oasen kl. 10.15 og slutter igen ca. kl. 16.
Vi inviterer i første skoleskakspillere fra og med 3. klasse. Forældre må selv organisere kørsel og nogle
forældre kan evt. blive og hjælpe lidt med at følge de yngste ind. Jeg har lidt fribilletter, og I kan bestille en
fribillet på tilmeldingssedlen , hvis I skal have jeres barn fulgt ind.
Der bliver spillet skakturnering, hvor man kan vinde en præmie, og der er også sat masser af tid af til at
prøve alle legetingene i Fårup, og hvis der er speciel underholdning retter vi os lidt ind efter det.
Støtteforeningen laver grillmad med tilhørende sodavand og kaffe, og håber nogle medbringer en kage.
I bestiller på forhånd - både børn og voksne betaler til Støtteforeningen i Fårup Sommerland.
Det koster 30 kr. for børn / 50 kr. for voksne. Man er dog også velkommen til selv at medbringe madpakke.
Langt de fleste af eleverne har Fårup kort, som man bedes medbringe.
På dagen kan man kontakte mig på mobil 41913098, hvis der skulle opstå problemer.
Venlig hilsen
Støtteforeningen og Bjarne Søndergaard
----------------------------------------------------------------klip--------------------------------------------------------------------Tilmelding senest onsdag d. 29. aug (enten til Bjarne eller til en klasselærer, de er søde til at tage imod
tilmelding)
Jeg vil gerne deltage
____
Jeg skal bruge en fribillet
____
Ledsager, der skal bruge en fribillet
____
Jeg bager en kage til turen
____
Antal i alt, der vil købe grillmad hos støtteforeningen for 30 kr. pr. barn/ 50 kr. pr. voksen _____

____________________________
elev

_______________________________
forælder

