Sommarlovsaktiviteter för årskurs 0-6

DAGSLÄGER 1 & 2

6.6-10.6.2022 kl. 10-16 för 7-9 år
13.6-17.6 kl.10-16 för 9-12 år
I år ordnar Nykarleby stad dagsläger för skollediga barn under de två
första sommarlovsveckorna. Vi håller till vid Pepparkakshuset, Kvarnv. 2.
Dagarna fylls med roliga somriga aktiviteter.
Pris: 30€/vecka, inklusive lunch, mellanmål och material.
Anmälan senast 31.5 via WhatsApp till 044 7219073/ Katarina
Mer info: katarina.ostman@nykarleby.fi
Arr: Nykarleby stad /Kultur & Fritid
IDROTTSSKOLA MED JASMINE NYVALL
Idrottsskolan riktar sig till lågstadiet. Programmet är lekbaserat. Vi
prövar olika idrottsformer och beaktar barnens egna önskemål.
Egen lunch medtages! Ingen avgift, ingen anmälan.
Vid Skogsvallen, (Idrottsgränd 1-3) kl. 10-14
6-7.6
20-21.6
27-28.6
4-5.7
11-12.7
Munsalagården, utsidan, (Öjvägen 7) kl. 10-14
13-14.6
22-23.6
29-30.6
Jeppo skola, utsidan, (Jungarvägen 27) kl. 10-14
8-9.6
15-16.6
6-7.7
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid

SOMMARLÄSKAMPANJ 1.6–31.8.2022 för familjer och barn i lågstadiet.
Läsgänget – Jakten på den gyllene boken
Trollkarlen Zilli har tappat bort sin gyllene bok på tivolit. Han har lovat en hittelön åt
den som hittar boken. Vem kommer att hitta den först? Utmana varandra inom familjen!
Kom och hämta kampanjens spelplan från något av biblioteken i Nykarleby eller skriv
ut den från www.nykarleby.fi/bibliotek och spela tillsammans.
När du spelar och har läst en bok som du vill tipsa om, besöker du biblioteket och
fyller i och lämnar in din läsbiljett med ditt boktips. Lämna in dina läsbiljetter senast
31.8 till något av biblioteket i Nykarleby, så deltar du i bibliotekets utlottning.
Läskampanjen har planerats av Erte och stadsbiblioteken i Esbo och Helsingfors.

Fritt inträde

TIDSRESOR PÅ KUDDNÄS I SOMMAR!
Välkommen på tidsresa till Kuddnäs kl. 10-12
Sommartorsdagarna 9.6, 16.6, 23.6, 7.7, 14.7 och 21.7.
Olika uppgifter varje dag.
Pris: 2€/barn/dag (frukt ingår).
Anmälan senast dagen före till Kuddnäs 06-7856482
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid

IFN SOMMARLÄGER 13-15.6 kl.10-13
Kom med på ett fartfyllt och roligt dagsläger där deltagarna har
möjlighet att bekanta sig med och fördjupa sig i olika friidrottsgrenar på
ett lekfullt sätt.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av friidrott för att delta i lägret.
Var? Skogsvallen i Nykarleby
När? måndag 13.6 – onsdag 15.6 kl.10.00 – 13.00
För vem: Friidrottsintresserade barn födda år 2014-2009
Kostnad: 35euro/barn (syskonrabatt – 5euro) I priset ingår
även en IFN t-skjorta som man får första dagen.
För mer info och anmälan (senast 27.5) se IFNs hemsida: ifn.idrott.fi
TESTA PÅ FRISBEEGOLF!
Tisdag 14.6 kl.13-16, bakom Stjärnhallen
Åldergräns: för årskurs 5-9
Kom med och lär dig spela frisbee golf.
Ingen avgift, ingen förhandsanmälan.
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid

SOMMARKLÄTTRING
Tisdag 14.6 kl.17-20 blir det klättring i Munsalagården.
Ingen förhandsanmälan.
Pris: 3€/person
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid
FRIIDROTTSSKOLA
Kom med på IFNs friidrottsskola på Skogsvallen i sommar!
Vi tränar följande onsdagar:
15.6, 29.6, 6.7, 13.7, 22.7, 27.7, 3.8 och 10.8.
Under 7 år tränar mellan kl. 18.00-19.00
Över 7 år tränar mellan kl. 19.00-20.00
Välkomna!
Arr: IF Nykarlebynejden r.f.

20.7. firas VALTERS FÖDELSEDAG vid Munsala bibliotek kl. 16–19.
Du kan göra din egen plojknapp och ta en selfie med vårt stora Valterbibliotekskort. Tagga gärna bilden #valterkortet och #munsalabibliotek
på Instagram! Munsala bibliotek säljer även makulerade böcker.
Välkomna!
Arr: Munsala bibliotek

Besök Nykarleby biblioteken i sommar

