I år blir presentasjonen av supersommaren lagt opp på ein litt anna
måte enn det vi har gjort tidlegare.
Vi har fått tilskot frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
til å arrangere gratis opplevingsturar i nærområdet.
Målgruppa er barn i alderen 7-18 år frå Stordal og Norddal.
Vi håper at barn og unge frå begge kommunane
har lyst å vere med og bli betre kjent med kvarandre!
Det er også fint om ein av foreldra kan vere med, eventuelt om de
avtalar med andre foreldre at barnet er saman med dei.
Vi stiller også med frivillige.
Det er begrensa antal plassar, så her er det først til mølla!
Sjå meir informasjon om dagsturane, påmelding
og kontaktinfo for spørsmål på neste side!
Det er også mykje anna ein kan vere med på i løpet av sommaren,
og vi kan m.a. nemne at biblioteket som vanleg
har sommarleskampanje for 1.-7. klasse.
I Stordal blir det Sommarlesfest 16. september med Torunn Tusj!
Meir informasjon om Sommarles på sommarles.no
Informasjon om Ytste Skotet finn du på
http://www.sunnmore.museum.no/musea/ytste-skotet/
Vi anbefaler ulike fjellturar i området, sjå morotur.no og stikkut.no

Vi ønskjer alle ein riktig god sommar!

DAGSTUR TIL VALLDAL AKTIVITETSPARK
Onsdag 3. juli kl 10:00-16:00
Buss frå Best Stordal kl 10:00
Retur frå Valldal aktivitetspark kl 15:30
Servering av lunsj!
Påmeldingsfrist søndag 30. juni

DAGSTUR TIL TAFJORD FRILUFTSBAD OG VILLE KREFTER
Onsdag 7. august kl 10:00-17:00
Buss frå Best Stordal kl 10:00
Retur frå Tafjord kl 16:00
Servering av lunsj!
Påmeldingsfrist søndag 4. august

DAGSTUR TIL KULÅ BOWLING
Onsdag 14. august kl 10:00-16:00
Buss frå Best Stordal kl 10:00
Retur frå Valldal kl 15:30
Servering av lunsj!
Påmeldingsfrist søndag 11. august

For påmelding og eventuelle spørsmål:
E-post til: bjorg.jacobsen@stordal.kommune.no (tlf. 90529164)
Det er begrensa antal plassar - så her er det først til mølla!
I påmeldinga må du gi beskjed om evt. allergi, alder, kvar du bur
og telefonnummer til foreldre/føresette.
Bussen går langs fylkesvegen med oppstart frå Best Stordal. Påstigning etter avtale.
Meir informasjon vil også bli gitt ved påmelding.

