
Gratis Vinterferie tilbud til 
barn og ungdom i Bydel Bjerke

18.-23. februar 2019

Turer og aktiviteter
Mandag 18. februar - Bowling for juniorer - 4.-7. trinn

Oppmøte på Veitvetklbben kl. 16.30, start kl. 17.00. Se påmelding.

Tirsdag 19. februar - Uteaktiviteter på Isdammen - 5.-10. trinn
Oppmøte på Veitvetklbben kl. 10.30 - tilbake ca kl. 15.30. Se påmelding.

Onsdag 20. februar - Jenteklubb med bowling - 7.-10. trinn
Kl. 15.00-19.00, oppmøte Veitvetklubben, bowling kl. 16.00. Se påmelding.

Torsdag 21. februar - Kino - 8.-10. trinn
Oppmøte Veitvetklubben kl. 16.00, tilbake ca kl. 19.30. Se påmelding.

Åpen klubb på Veitvetklubben 8. trinn-1. vgs
Fredag 22. februar kl. 14.00-22.00 og Lørdag 23. februar kl. 18.30-22.00

Konkurranser og spill. Ingen påmelding, møt opp.

Nysirkus Bjerke
Mandag 18. februar - Drop in luftakrobatikk - fra 4. trinn

kl. 12.00-13.30. Ingen påmelding.

Tirsdag 19. februar - Drop in luftakrobatikk - fra 4. trinn
kl. 16.30-18.30. Ingen påmelding. 

Onsdag 20. februar - Drop in spesialakrobatikk- fra 4. trinn
kl. 12.00-13.30. Ingen påmelding. 

Torsdag 21. februar - Drop in spesialakrobatikk- fra 4. trinn
kl. 12.00-13.30. Ingen påmelding. 

UKM Øving
Har du meldt deg på UKM Bjerke den 9. mars, så kan du få øve til din opptreden med instruktører

Luftakrobatikk/spesialakrobatikk mandag til fredag kl. 14.00-16.00
Dans mandag 18., onsdag 20. og fredag 22. februar kl. 15.00-17.00

For timebooking, ta kontakt med din instruktør eller send mail til nysirkusbjerke@bbj.oslo.kommune.no

Påmelding turer og aktivteter
Du kan melde deg på til turer og aktiviter ved å sende mail til klubb@bbj.oslo.kommune.no

Skriv navnet på barnet/ungdommen,  alder, skole og telefonnummer til en av foreldrene
Skriv hvilken tur eller aktivitet dere vil delta på. Du må bo eller gå på barne og ungdomsskole i Bydel Bjerke 

for å få plass på turene. Det er begrenset antall plasser og dere får beskjed om dere har fått plass


