1.

2.

3.

Svømmehals-tur. 12 kr.
Afslutning/afhentning af
Afslutning/afhentning af projekter i værkstedet
projekter i værkstedet

5.

6.

Vi ser film i pigeklubben

Vævning og strikning i
værkstedet
Scootertur kl. 15 - 20

12.

7.

5

8.

9.

Tur til Eventyr fabrikken
50 kr.

Skøjtehal-tur m. pizza
fra 14.45 til 20.30. 65 kr.

Fastelavnsfest i Puk.
Kom udklædt og slå
katten af tønden kl.15.30
(for 4-6 klasse).

10.

13.

14.

15.

16.

17.

Bowletur m. Hans og
Ole 60 kr.
Afgang skitur til Østrig

Biograftur 50 kr.
”COCO”
På skitur i Østrig

Biograftur for de store
50 kr.
På skitur i Østrig

X-jump tur 100 kr.

Frittercup-heppe-tur

På skitur i Østrig

På skitur i Østrig

På skitur i Østrig

VINTERFERIE 
Puk åben 10.00 – 16.00

VINTERFERIE 
Puk åben 10.00 – 16.00

VINTERFERIE 
Puk åben 10.00 – 16.00

VINTERFERIE 
Puk åben 10.00 – 16.00

VINTERFERIE 
Puk åben 10.00 – 16.00

19.

20.

21.

22.

23.

After-vinterferie-hygge
I værkstedet

Hygge/shoppetur til
Lyngby med Anne
Spiseaften for familien
fra 18.30

Laserdome-tur kr. 150
fra 14.45 til 20.30

Cafeaften i Ung

Scootertur kl. 15 - 20

26.

27.

28.

Te-selskab i pigeklubben

Vi arbejder med papir i
værkstedet
Tre-kamp med Hans &
Per kl. 18.00
Bif-tur for 6-7 klasse.

Slim-klat produktion i
værkstedet fra 14-17

6

7
24.

8

9

Spiseaften i februar måned

Tre-kamp om aftenen d. 27. februar

der mulighed for at hoppe lystigt

Onsdag d. 21. februar er der endnu en
gang mulighed for hele familien at
komme ned i Puk, og få sig en lækker
trerettersmenu for en billig penge. For
voksne koster det 50 kr. og for børn 25
kr. Sidste tilmelding er dagen inden.
Spiseaftnerne starter kl. 18.30. Mums

Kom og vær med til en hyggelig aften
som foregår i konkurrencens tegn. Vi
laver en lille trekamp, hvor vi dyster i
Kegle-billard, Bordfodbold og Meyer i en
samlet turnering. Tag mor eller far med
og kom og hav det sjovt.
Hilsen Hans og Per

omkring i X-jump. Fredag d. 16. tager vi
ind og hepper på SFO’erne og Andreas i
årets frittercup. Her skal du lige huske en
madpakke og evt lidt penge til snold.
Vi glæder os til en hyggelig vinterferie!

X-Jump tur

Bif-tur d. 27. februar

Torsdag d. 15. februar tager vi ind til
trampolin-land i Skovlunde. Der er
masser af muligheder for at hoppe på
forskellige trampoliner på en sjov og
udfordrende måde. Der er også et
område hvor man kan gå balance, lave
plankedyst hvor man ryger ned i
skumgummi, klatre i rebstiger m.m. Vi
tager fra PUK kl. 14.30 og er tilbage
ca.20.00.

Vi laver en hyggetur til biografen d. 27.
februar kun for 6-7. klasser, hvor vi ser
en skæg film. Nærmere info omkring
film mm. Kommer senere.

Tøseklub for 4-6. klasse i værkstedet

Vinterferien i Puk

Tøseklubben fortsætter i februar måned
nogle mandag eftermiddage. Vi skal
blandt andet drikke te og se film.
Så kom op i værkstedet og vær med. Vi
starter så småt op
kl. 14 og slutter ved en 17. tiden. Hilsen
Anne og Marie-Louise

Der er masser af spændende tilbud til
Jer i vinterferien i Puk. Mandag d. 12.
februar tager vi på bowletur. Tirsdag d.
13. februar tager vi ind og ser ”Coco”. En
animationsfilm om 12 årige Miguel der
drømmer om at blive en berømt
musiker. Om onsdagen d. 14. er der
biftur for de store og torsdag d. 15 er

Lyngby hygge/shoppe tur
Vi tager Puk-bussen til Lyngby onsdag d.
21. februar på en hyggelig tur. Vi skal
ose, kigge på forretninger og måske
drikker vi en kop te et sted.
Hilsen Anne

Slim i værkstedet
Svømmehalstur
Vi tager i svømmehallen d. 1. februar. Vi
skal lege, hoppe fra vipper og gå i sauna.
Tilmeld jer på tavlen. Det koster 12 kr.
Hilsen Ole

Så er der igen mulighed for at lave slim
på Puk. Onsdag d. 28. februar ”slimer” vi
hele værkstedet til og laver vores eget
slim.

Laserdome i Sverige
Torsdag d. 22. februar laver vi en tur til
laserdome i Helsingborg. Vi tager afsted
fra Puk kl. ca. 14.45 og er hjemme igen
kl. 20.30. Turen koster 150 kr. ved
tilmelding. Husk at oplyse hele dit cpr.
ved tilmelding, da vi skal bruge det til
forsikringen.
I prisen er der også pizza og sodavand.

