Så er det igen tid til den årlige ABC-Dag. Programmet for dagen ser ud som nedenfor:
Tidspunkt
Kl. 7.50-9.00

Kl. 9-9.40

Kl. 9.40-10
Kl. 10-15 (vi forventer, at alle
børn bliver til kl. 15)

Kl. 15-18 - grillfesten starter

Aktivitet
Alle - både børn og voksne gør
klar til aktiviteter i hele ABC

Hvem:
Førskolen - 6. klasse og de
tilknyttede pædagoger og
lærere
Hygge i klasserne. ABC sørger Førskolen - 6. klasse og de
for, der er et pølsehorn til alle
tilknyttede pædagoger og
lærere
Opvarmning ved Trine Schjøtz. Alle i byen er velkommen
Aktiviteterne åbner – herunder Alle børn og voksne i ABC.
også kaffeboden
Her er alle forældre,
bedsteforældre, dagplejen og
andre interesserede i byen
hjertelig velkomne
Grillfesten starter – kaffeboden Alle børn i ABC + forældre og
har stadig åben
interesserede bedsteforældre

Hvad skal børnene medbringe:
 Være iklædt tøj efter vejret
 2 madpakker + drikkedunk
 20 kr. til indkøb i boden eller til at fiske gaver i "Fiskedammen". Vigtigt, at pengene er i en
pung, da børnene selv skal styre deres penge
Hvad kan man købe:
Der kan købes kaffe, the, saftevand og kage i kaffeboden. Boden bemandes af elever fra Store
Andst Efterskole fra kl. 10-15, samt forældre fra 5a. Overskuddet går til 5a’s lejrskole i 6. klasse.
Grillfesten fra kl. 15-18:
Her er alle børn, forældre og bedsteforældre velkomne. Trivselsrådene er velkomne til at arrangere
noget fælles i klasserne, så man sikrer, man sidder sammen m.v. Det er helt op til trivselsrådene.
Ellers kommer man bare og medbringer sin egen mad. Hvis ikke, der arrangeres noget af
trivselsrådene kan I se nedenfor, hvad vi anbefaler, I medbringer.
Hver familie bedes medbringe følgende til eget forbrug:
-

Kød til grillen (husk en grill tang ). ABC sørger for grill med varme kul
Tilbehør til kødet – salat, flutes, pasta eller hvad I nu synes
Drikkelse
Tallerkener og bestik
Tæpper, campingbord, stole. Der findes en del bord-bænke i centret, men tag gerne med, så
risikerer I ikke at skulle sidde på jorden.

Vi glæder os til at se jer til en festlig dag i ABC.
Mange hilsner fra
Personalet i ABC, Andst, den 1. maj 2018

