1.

2.

Fastelavn på Puk fra
15.00 til 17.00

8.

9

4.

5.

6.

7.

Sport i salen
Varulve-aften m.
spisning fra kl. 18.00-20
Aften-Bordtennis i salen
med hele familien

Syning i værkstedet
Just-Dance
Sport i salen
Aftenski-arrangement
for dem der var i Østrig

Syning i værkstedet
Just-Dance
Sport i salen
Bif-tur ”Captain
Marvel”. 17.30 -20.30.
70 kr.

Svømmehalstur 15-20.
12 kr. McD (max 100 kr)
Syning i værkstedet
Just-Dance
Sport i salen

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Vi maler malerier i
værkstedet og udstiller
dem
Just-Dance
Spil i cafeen

Just-Dance
Vi maler i værkstedet
Spiseaften for hele
familien fra 18.30
Dykker-eksamen

Just-Dance
Vi maler i værkstedet
Børnebingo fra 18.30 til
20.00. 10 kr.

Spil i cafeen
Just-Dance
Vi maler i værkstedet
Dykker catch-up

Just-Dance
Vi maler i værkstedet
PC-træf for 6. kl. og op
fra 17-10.00
UK-weekend lukus-tur

PC-træf for 6. kl. og op
fra 17-10.00
UK-weekend lukus-tur

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Spil i værkstedet
Sport i salen
Aften-Bordtennis i salen
med hele familien

Sport i salen
Tur til IKEA. Vi kører kl.
15.

Sport i salen
Nye 3. klasser på besøg
Varulve-aften m.
spisning fra kl. 18.00-20

Teselskab med spil kl.
15.00 i værkstedet
Laserdome-tur kr. 150
fra 15.00 til 20.00

Spil i værkstedet
Sport i salen

25.

26.

27.

28.

29.

Vi laver påskepynt i Krea
Sport i salen
Brætspilsaften for
familien fra 18 – 20.

Vi laver påskepynt i Krea
Sport i salen
Fisketur kl. 15-18.
Mor/barn påskehygge i
Krea m. suppe. Fra 1820. 15 kr.

Vi laver påskepynt i Krea
Cafetur til Gilleleje kl.
Vi laver påskepynt i Krea
15. 50 kr.
3a. klasser på besøg
Skøjtehalstur. 65 kr. Fra
Spiseaften for hele
15.00 til 20.30.
familien fra 18.30

10

Sport i salen
Vi laver påskepynt i Krea
PC-hygge fra kl. 17 til 22
For 4-5. klasse
Cafeaften i UK

11

12
30.

13

Spiseaften i marts måned
Tirsdag d. 12. marts og onsdag d. 27.
marts, er der igen mulighed for hele
familien at komme ned i Puk, og få sig
en lækker 3-retters menu for en billig
penge. For voksne koster det 50 kr.
og for børn 25 kr. Sidste tilmelding er
dagen inden.
Spiseaftenen starter kl. 18.30. Mums
Biograftur
Så er der bif-tur med den nyeste
Marvel-film. Er det Captain Marvel
der skal redde Avengers? Vi tager
afsted onsdag d. 6. marts kl. 17.30 og
er hjemme igen ca. 20.30. Turen
koster 70 kr.
PC-træf for 6 kl. og opefter
Så skal der spilles computer hele
natten! Der er PC-overnatning fredag
d. 15. marts til lørdag morgen kl. 10.
Arrangementet koster 30 kr. og
kræver bare en tilmelding i cafeen.
Hilsen Joe og Per

PC-hygge for 4-5. klasse
Jonas inviterer endnu en gang til en
omgang computerhygge fredag d. 29.
marts fra kl. 17.00 til 22.00. Der skal
spises lidt junk-food og hygges og
nørdes på computeren.
LaserDome
Torsdag d. 21. marts laver vi en tur til
Laserdome i Helsingborg. Vi tager
afsted fra Puk kl. ca. 15.00 og er
hjemme igen kl. 20.00. Turen koster
150 kr. ved tilmelding. Husk at oplyse
hele dit cpr.
Spil/hygge i værkstedet
I uge 12 spiller vi og hygger og laver
små konkurrencer i værkstedet om
dagen.
Aften-bordtennis for familien
Mandag d. 4. og 18. marts holder vi
aften-åbent i gymnastiksalen til
bordtennis. Familien er velkommen
til at komme ned og deltage

JustDance på STORSKÆRM
Vi spiller Just Dance i løbet af marts
måned i rummet ved siden af cafeen.
Vi skal bare hygge og give den gas!
Der er plads til 4 spillere af gangen.
Kom og udfordr Maria som er Puks
Just Dance mesteren.
Børne bingo
Onsdag d. 13. er der mulighed for at
være med til bingo i Puk. Denne gang
er det kun for børn og foregår fra
18.30 til 20.00 med Joe som opråber.
Det koster 10 kr. at være med
Maleriudstilling i værkstedet
Da vi har fået en masse lærreder, kan
I lave malerier i Krea, hele uge 11.
Dem vil vi så udstille, til vores
mor/barn Krea aften. Og måske vi
holder en lille fernisering inden, hvor
vi byder på et lille glas samt lidt knas.
Så kom op og sving penslen. Det
koster gratis.

