Efteråret 2016
aktiviteter

er gået.

5.-7. august
GOBOAT I KØBENHAVN

14.-16. oktober
SANSEWEEKEND

Vi fejrer, at vi er mødtes igen efter sommerferien og snakker om de
gode oplevelser fra sommerlejren.
Fredag går vi ned til stranden og senere spiller vi spil
Lørdag tager vi ind til Københavns havn og sejler i GOBOAT.
Vi spiser frokost i en af de mange boder på Papir-øen.
Vi ser på seje biler på Strandvejen og bader ved Charlottenlund Fort.

I denne weekend skal vi afprøve alle vores sanser. Smagssansen,
høresansen, lugtesansen, følesansen og synssansen. Og så er der
også kropssansen og balancesansen. Vi skal blandt andet på orienteringsløb i mørket ( sammen med en voksen), og vi kan også tage
hundene med. Vi har fundet på en masse sjove opgaver, vi skal prøve i løbet af weekenden.

19.-21. august
NEKSELØ

28.-30. oktober
DEN STORE BAGEDYST 2

Fredag hygger vi i Boserup med bål og fodbold.
Lørdag sejler vi til Nekselø og går øen rundt, triller på bakker, møder køer og andre dyr og bader.
Når vi kommer i land, fejrer vi vores strabadser med en
pizza på Havnsø Havn, inden vi vender næsen hjem.
Søndag cykler vi til Roskilde havn og spiser en havnevaffel.

Vi gentager succesen fra foråret, fordi I har ønsket det .
I weekenden inden bestemmer alle, hvilken kage de vil bage, og lørdag går det løs. Vi bager på skift vores kage, og om eftermiddagen er
der kagesmagning til den store guldmedalje. Der kan laves alt fra
muffins til lagkager og småkager. Resten af kagen får I med hjem, så
dem derhjemme også får en smagsprøve.

1.-4. september
OL— FORLÆNGET WEEKEND

11.-13. november
SVØMMEHAL

Torsdag kører vi til Jylland. Vi skal bo på Fjand Camping i hytter.
Fredag og lørdag skal vi deltage i OL sammen med Skolerne i Boserup og en masse andre børn og unge. Vi har i weekenden inden
valgt, hvad vi vil stille op i blandt de 60 mulige discipliner.
Søndag sover vi længe og slapper af på campingpladsen, inden vi
tager hjem til Sjælland, måske med en medalje om halsen.

Vi skal i svømmehallen og nyder varmen i boblebadet og i saunaen.
Vi skal rutsje, springe fra vipper, lege fangeleg og svømme.
Desuden skal vi en ting mere, som vi lader stå åben, indtil vi nærmer
os denne weekend. Så finder vi ud af sammen, hvad vi helst vil.
Er det at være sammen med hestene eller skal vi bowle eller ...

16.-18. september
KANOTUR

25.-27. november
KREATIVWEEKEND & TUR TIL RØSNÆS

Fredag aften pakker vi. Hvis vejret er godt, tager vi telte med og overnatter undervejs. Vi har liggeunderlag og soveposer til alle.
Vi skal på kanotur på Susåen. Vi starter efter søerne ved Fuglebjergbroen og padler ned ad åen til en campingplads ved Æblehaven, hvor
vi slår lejr. Næste dag sejler vi resten af vejen til Slagelse, hvor vi og
kanoerne bliver samlet op.

Fredag starter vi med kreativt værksted. Måske laver du en julegave
eller dekorerer dit værelse eller er med til at pynte op med julepynt.
Lørdag tager vi på udflugt til Røsnæs og laver mad over bål.
Vi samler ting til juledekorationer.
Søndag forsætter det kreative værksted. Og alle laver en juledekoration med de ting, de har fundet på turen.

30.9.-2. oktober
KLATREPARK
Fredag starter vi med sportsaktiviteter i Boserup; fodbold, hockey
eller basket. Lørdag besøger vi klatreskoven ved Carlsberg eller
Holbæk. Vi arbejder sammen i hold, og vi udfordrer os selv. For
dem, der hellere vil blive på jorden, er der også et program.
Skulle det være regnvejr besøger vi cirkus-museet og prøver aktiviteterne der.

9.-11. december
TIVOLITUR & JULEHYGGE
Vi skal jule og hygge.
Vi skal lave julemad og bage pølsehorn.
Vi skal lave sund juleguf og spise det.
Vi skal spille julebanko.
Vi skal se julekalender.
Og vi skal i Tivoli i København, så tag godt med varmt tøj på.

