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Så er det lige før!!!

Vores julehygge i svømmeskolen er i år

S

Tirsdag den 12. december kl. 16.30 til 18.30
Der er selvfølgelig lucia,
vi får besøg af én vi alle kender
derefter er der leg i alle bassinerne

Børnene skal være omklædt i badetøj og hvid t-shirt senest kl. 16.50.
Når svømmerne kommer omklædte i hallen, skal de blive ved trappen ved
omklædningen, så vi kan stille optoget op.
De mindste børn går bagerst og må gerne have en forælder med i optoget - alle
andre forældre og familiemedlemmer, beder vi tage plads på tribunen og nyde det
fine optog. Husk at øve sangen - den er på bagsiden.

Godteposer kan bestilles hos Bente i cafeteriet og prisen er 15 kr - og husk der
kan ikke købes godteposer på selve dagen - sidste frist for at bestille er
tirsdag d. 6. december.

Efter det smukke optog får vi besøg af julemanden og hans nisser som sejler rundt
i bassinet Julemanden går rundt og deler karameller ud.
Ved navlebassinet deler han og hjælperne bagefter godteposerne ud - husk at tage
billetten du har fået hos Bente med ned i hallen.
Bente, i cafeteriet har åbent denne dag - men husk - hun har
begrænset kapacitet - så hun vil ikke kunne bespise jer alle på denne
dag. Hvis I planlægger en hyggeaften hos Bente, kan I med fordel overveje at gøre
det én af de andre dage i ugen op til juleferien.
Vi får, på dagen, besøg af vores Arena mand - så kig forbi hans shop i foyen og gør
et godt kup - måske en julegave eller to kan komme i hus den dag.
Alle hold i svømmeskolen hygger og leger i den sidste uge op til jul.

Der er juleferie

fra onsdag d. 20. december 2017 onsdag d. 3. januar 2018 - begge dage inclusiv
Vi håber at rigtig mange svømmer og forældre har lyst til at komme forbi
og dele denne smukke aften med os i svømmehallen.

Vel mødt fra os alle i SVØM Korsør

Lucia sangen
Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
Nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia
Santa Lucia, Santa Lucia
Her ved vor ønskefest
sangen skal klinge
gaver til hver en gæst
glad vil du bringe.
Skænk os af lykkens væld
lige til livets kvæld
Santa Lucia, Santa Lucia
Santa Lucia, Santa Lucia
Komponist: Alex Garrf
Tekst: Ukendt

