2017

For 5. og 6. klasse elever.
11. og 12. april - tirsdag og onsdag i påskeferien.

Fede dage på en efterskole.
Med fodbold, teater, design, håndbold og musik og andre spændende aktiviteter.

Hvad er Vandel Camp?
Vandel Camp er to dage fuld af oplevelser, som giver et indblik i livet på en efterskole. Dagene er programlagt med
sjove og udfordrende aktiviteter i faste og trygge rammer. På Vandel Camp skal man vælge mellem 5 linjer,
håndbold, fodbold, teater, musik og design som hovedaktivitet, men derudover er der mange andre aktiviteter. På
Vandel Camp skal man kunne lide at lege, spille, konkurrere, bevæge sig og have lyst til at være sammen med
jævnaldrende.
Deltagerne indkvarteres i klasseværelser på efterskolen, og
spiser sundt og varieret i skolens spisesal.
Dagene ledes af uddannede, engagerede lærere sammen med
efterskoleeleverne. Der vil være tilsyn hele døgnet.
Vi brænder for legen, spillet og efterskolelivet, og for at give
deltagerne en uforglemmelig oplevelse. Det sociale liv, nye
venskaber og fællesskabet er målet - leg og idræt er midlet.

Hvem kan deltage?
Alle drenge og piger, der går i 5. kl. eller 6. kl. i skoleåret 2016/2017.

Hvem er vi?
Vandel Efterskole, er en efterskole der vægter forskelligheden højt, vi har derfor 5 linjefag, håndbold, fodbold,
design, teater og musik, hvor man arbejder seriøst og målrettet på at dygtiggøre sig. Alle elever har også
gymnastik.

Tidsplan

Pris: 350 kr.

Tirsdag fra kl. 9.00 til onsdag kl. 14.00

Sted:
Vandel Efterskole
Grindstedvej 37 B
7184 Vandel
7588 5033

Dækker alle måltider, Drikkedunk og Adidas
spilletrøje.
Tilmelding:

www.vandelefterskole.dk à Camp
Tilmelding efter FØRST TIL MØLLE PRINCIP
Betaling på kontonummer:
9402 0009043764,
senest den 27. marts 2017.

Har I spørgsmål, kommentarer el. lign. inden Vandel Campens afvikling, er I velkomne til at kontakte lærere på
Vandel Efterskole.

Se mere på skolens hjemmeside: www.vandelefterskole.dk à Camp

