Velkommen til et nytt semester
på Yngstes og i Karmelklubben
Høsten 2021
Vi gleder oss over å se barna igjen og ønsker nye varmt velkommen!
For å sikre en trygg avvikling har vi satt ned følgende regler:

Smitteregler
1) Syke personer må holde seg hjemme!
Symptomer på Covid-19, særlig hos barn, kan være milde og
vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Du må ha vært
symptomfri i minst ett døgn før du deltar på Karmelklubb og
Yngstes.
2) Alle må vaske hender nøye når vi kommer og før vi
skal spise.
3) Alle som kommer inn må registreres av en leder. Dette
gjelder også dere foreldre. Vi trenger navn og tlf. og kommune
om dere ikke bor i Bergen.
4) Hold god avstand til andre og ta på minst mulig.
Vi deler ikke, men får vårt eget.
De som er i samme klasse/avdeling/familie kan sitte sammen.
Husk å betale kontigent (50 kr til vippsnr 565248) og merk med barnets
navn. Meld deg gjerne som bollebaker!
Hilsen Torhild Stensland, hovedleder Yngstes. mobil 938 58 044
og Rannveig C. Møller, hovedleder Karmelklubben, mobil: 41 25 05 34.

Karmelklubben høsten 2021
Dato Velkomst Lede i
/ reg.
starten

Hobby- Bake Lede Andakt
aktivitet boller: alle

25.08 Ragnhild Bergljot

Bake
boller

8.09

Yngstes

Rannveig Smykker barna

22.09 Ragnhild Bergljot
6.10

Yngstes

Yngstes

Collage- Fra
rammer fryser

Rannveig kjøleskapsmagnet

20.10 Ragnhild Bergljot
3.11

barna

HøstLykter

Rannveig Julehjerter

17.11 Ragnhild Ragnhild Familie- Spleis
?
Karmel

Kristin Elin
Kristin Silje fra
ImF-UNG
Rann- Kristin
veig
Rann- Elin
veig
Kristin Rannveig
Rann- Kristin
veig
Ragn- Rannveig
hild ?

Husk at vi maler/ bruker lim, så ikke ha på fine klær.
Veldig hyggelig om foreldre har lyst å være sammen med barna, særlig på hobby.
Det koster kr 50 i halvåret å være med. Vipps til Karmelklubben: 565248
Husk å merk med barnets navn og fødselsår!
Har du lyst til å bidra med boller eller annen hjelp, kontakt den som registrer!
Er det noe, kan dere kontakte:
Rannveig Camilla Møller 412 50 534 eller Bergliot Vestbøstad 976 86 813
Vel møtt!

Rydde
etterpå

