Läger Mörten och Pirayan
När:

13 – 14 januari

Samling:

På lördagen samlas vi utanför kansliet kl. 08.10 för att lämna
sovsaker mm. inne på kansliet. Sen tar tränarna hand om
simmarna medan föräldrarna samlas för föräldramöte(separat
mail har skickats om detta)

Lägret slut:

Barnen hämtas på Västra skolan runt kl 10.45 på söndagen

Träning:

lördag:
Simning: kl.08.30-10.00 + kl.16.45-18.15 Gympa: kl.13.00-14.00
söndag:
Simning: kl.08.15-10.

Tränare:

Anna, Charlotte, Lina och Pontus

Logi:

Västra skolan på hårt underlag

Mat:

Lunch, mellanmål och middag på lördagen samt frukost och frukt
efter träningen på söndagen

Att ta med:

Sovgrejor,,simgrejor, vattenflaska, t-shirt, shorts, gympaskor,
även kläder för ev uteaktiviteter, liten ”godispeng” max 20 kr
GOSEKUDDEN J
Kom ihåg att packa simgrejorna i egen väska

Övrigt:

Dessa sover över: Anna och Pontus samt föräldrarna till Maja
Olofsson och Douglas Karlsson.
Fixar lunch och förbereder mellanmål: Föräldrarna till Alma
Fredriksson, Sofia Yngvesson, Kajsa Andersson, Liv Möller och
Adam Johansson-Wild.
Fixar middag mm: Föräldrarna till Maja Olofsson, Stella Caneus,
Hilda Skullered, Isabella Dinic, Clara Christiansson och Albin Lind.
Om de föräldrar som sover över känner att de behöver hjälp
kring frukosten hoppas jag att någon kan ställa upp och hjälpa
till med detta J

Igår tisdag träffades några föräldrar för att kolla upp vad som
behövs handlas mm och vi bestämde då att alla som ska hjälpa till
i helgen stannar kvar efter föräldrarmötet och organiserar upp
det som behövs. Bla. ska ju barnens väskor köras till Västra
skolan. Lunchmaten handlar Yngvessons innan lägret och familjen
Dinic handlar och förbereder köttfärsen till kvällen.
Miranda Arvidsson(simmare och nu även anställd hos oss) kommer
vara på plats utanför kansliet när föräldramötet är slut för att
visa er vilka lokaler på Västra skolan ni kan använda. Hon har
alltså även nyckeln dit.
Dessa härliga simmare är med på lägret:
Mörten:

Alma, Szymon, Wanda, Elin E, Hilda, Natalie, Douglas, Albin,
Sarah, Adam, Karl

Pirayan:

Elsa S, Elsa T, Sara, Emilia W, Maja, Alexander, Sofia, Kajsa,
Emilia L, Stella, Isabella, Elin P, Clara, Liv

Massa skoj ska vi ha, både i vattnet
och på land. Tjoohoo!!!!

