Vánoční výlet, vánočka online a Severácká Ježíškova pošta
(bližší informace)
Mysleli jsme, že touto dobou už budeme vědět více. Kvůli každou chvíli měnícím se opatřením
nevíme nic jistého. Rozhodli jsme se vsadit na osvědčenou taktiku: online vánočka a pokud to situace
dovolí (nezpřísní se aktuální opatření) – vánoční výlet jako bonus. ☺

Vánoční výlet
Bude-li situace příznivá, pro zájemce nabízíme v neděli 20. 12. společnou procházku v okolní
přírodě. Protože, ale maximálně respektujeme riziko potkávání se těsně přes Vánoci a každého volbu,
se potkávat, zůstáváme i u online varianty s rozbalováním dárečků, jak bylo původně v plánu. Kdyby
se výlet nemohl uskutečnit z důvodu zpřísnění opatření, budeme Vás neprodleně informovat.
Sraz na výlet: 9:30 u klubovny
Návrat z výletu: 14:00 ke klubovně
S sebou: teplé oblečení, svačinu, pití, deník a tužku, cukroví na ochutnání, rouška, 2hodinové jízdenky
nebo šalinkartu

Vánočka online
V neděli v 16:00 se společně připojíme přes odkaz na google meet: https://meet.google.com/ygmekmg-qjj. V úvodu proběhne přivítání, krátká kulturní představení některých družinek podle domluvy,
možná nějaká hříčka a tradiční předsevzetí do nového roku s krájením jablíčka ☺ Pak si společně
zahrajeme a zazpíváme pár vánočních písniček a na závěr se rozdělíme do družinek (na platformách
obvyklých pro klasické online schůzky – dotazy kdyžtak směřujte na družinové vedoucí, které vám
také vysvětlí podrobnosti), kde si společně se svými vedoucími děti rozbalí dárečky a užijí si chvíle
jako družinka. Pokud byste měli problém s technikou u sourozenců, aby děti mohly být v jeden čas
připojeni rozděleně každý u své družinky, napište nám a problém vyřešíme.

Severácká Ježíškova pošta
Aby bylo na vánočce co rozbalovat, prosíme o dodání dárečků pro ostatní do klubovny. Termíny jsou:
úterý 8. 12. 17:30 – 18:00, čtvrtek 10. 12. 17:30 – 18:00 a nově jsme přidali ještě jeden termín: úterý
15. 12. 18:00 – 20:00. My pak následně dárečky rozdělíme a přidáme k nim dárky oddílové.
Jednotlivé balíčky budeme mít nachystané od pátku 18. 12. od 16:30 v klubovně. Nejjednodušší by
pro nás bylo, kdybyste si dárečky pro své ratolesti mohli přijít vyzvednout nebo se i případně
domluvit s dalšími rodiči a předat si je. Pokud si dárečky vyzvednout nestihnete, napište nebo
zavolejte a my vám je buď ještě v pátek, nebo v sobotu podle
domluvy doneseme. Předem moc děkujeme za spolupráci! ☺

