
Til forældrene!
Så er ansøgningsskemaerne til »OPADs« sommerlejre kommet på skolerne. De kan fås 
hos klasselæreren, skolens kontor eller på www.foreningen-opad.dk. Husk at anføre 
tydelig e-mailadresse på ansøgningen, da besked om optagelse vil foregå via e-mail. 

Opmærksomheden henledes på at:
Hold 1, 2 og 3 i Hasmark og Jørgensø er hhv. drenge – og pigehold for 1. – 5. klasse. 
Hold 4 og 6 i Hasmark/Jørgensø er mixhold for 1. – 5. klasse. Man kan ikke søge 
en bestemt koloni på disse hold, men kun holdnummer. Herefter fås ved optagelse 
besked om, hvilken koloni man skal på. Der oprettes kun èt hold 6. Af hensyn til ligelig 
fordeling af børn på alle hold, kan der med fordel ønskes flere hold.

NYT NYT NYT !!
På Fanø er hold 2 et pigehold (6. – 10. klasse) og hold 5 er et mixhold (5. – 6. klasse).
I Hasmark er hold 5 et mixhold (5. – 6. klasse).

Ansøgningsskemaet afleveres til klasselæreren senest den 28. april 2020.

Pris: 200 kr. 

OPADS Sommerlejr 2020

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Kim Nielsen, tlf. 66 12 96 39,
kun mandage og onsdage mellem 17 og 19 - dog ikke i skoleferier.  

Eller på www.foreningen-opad.dk. Mail: kim.nielsen@foreningen-opad.dk

VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE NYHEDER, DER ER I ÅR:
Fanø 2 og 5, samt Hasmark/Jørgensø 5.

Det er også nyt, at man selv skal medbringe sengelinned i år.



HOLD Drenge 1.-5. kl.

1 27/6 – 3/7

2 4/7 – 10/7

3 11/7 – 17/7

HOLD Piger 1.-5. kl.

1 27/6 – 3/7

2 4/7 – 10/7

3 11/7 – 17/7

HOLD Mixhold

    4 20/7 – 24/7 (1.-5. kl.)

    5 (nyt) 27/7 – 31/7 (5.-6. kl.)

    6 3/8 – 7/8 (1.-5. kl.)

HOLD Mixhold/Piger

    1 27/6 – 3/7 Mixhold (6.-10. kl.)

    2 (nyt) 4/7 – 10/7 Pigehold (6.-10. kl.)

    3 11/7 – 17/7 Mixhold (6.-10. kl.)

    4 20/7 – 24/7 Mixhold (6.-10. kl.)

    5 (nyt) 27/7 – 31/7 Mixhold (5.-6. kl.)


