TIL ALLE FORELDRE.

Nå er det snart tid for leir. Tida går fort.
Jeg er veldig glad for alle guttene og jentene som har lyst til å komme på leir på
Audnastrand.
Her kommer viktig informasjon som dere foreldre bør ta tid til å lese
gjennom.
Mobiltelefon, data, I-pad, etc. er for deltakerne totalt forbudt å ha med seg på
leir.
Vi har opplevd forskjellige episoder, der foreldre har kommet uanmeldt for å
hente barnet sitt, ofte pga. hjemlengt.
Heldigvis ble det oppdaget i tide.
Vi ønsker å ha 100% kontroll over barna som er på leir. Det er snakk om
trygghet.
Hvis det skulle være noe leit som oppstår, er vi ledere der til hjelp for dem.
Da er det så viktig at deltakeren kontakter en av oss, slik at vi kan bistå med ei
en hjelpende hånd.
Om nødvendig, kontakter leirsjefen dere foreldre.
Alt dette snakker vi med barna om, allerede ved starten av helga, slik at de kan
kjenne tryggheten rundt dette.
Jeg ber dere foreldre å snakke med barna deres om dette i forkant av leiren.
Barna er de flotteste juvelene som vi ønsker å hegne om.
*********************
INVITASJON TIL FAMILIEMIDDAG
Søndag 22 oktober åpner vi opp for familiemøte, og deretter familiemiddag.
En tradisjon vi har hatt i mange år.
NB! Hvis dere ønsker å være med på familiemiddag etter samlingen
kl.11.00,
må dere gi beskjed ved innkvarteringen fredag ettermiddag. Det er
viktig for kjøkkenpersonalet å vite antallet på besøkende, slik at alle får
nok mat.
Selv om du finner rubrikk under påmelding på check-in ang. middagsbestilling,
og du kanskje har svart at du/dere kommer, viser det seg at mange ikke har
mulighet til å gi et eksakt svar før senere. Derfor denne påminnelsen.

DA ØNSKER JEG VEL MØTT PÅ AUDNASTRAND!
Mvh. Anne Rita Nilsen

Leirsjef.

