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Hej Nordost!

Aktiviteter och utflykter under sommaren

Som det flesta vet har vi haft öppet hela sommaren
och erbjudit aktiviteter. Vi har gjort allt från att t.ex.
bada på Fjärran Höjder till minigolf, hästridning,
bowling, Leklandet med mera. Barnen har även bjudits på mat, fika och snacks. Alla aktiviteter har
också varit utan kostnad för familjerna.

Vi åkte till Hofors och hade dagutflykt på en hästgård. Barnen fick kamma hästar, mata dom och bli
vän med dom. Sedan fick alla rida på de olika hästarna. Det var jättekul och vi var jättetrötta när vi
kom hem på kvällen.

Vi har också kunnat erbjuda sommarjobb till ungdomar mellan åldrarna 16-18 år. Dessa ungdomar har
varit ledare åt de yngre barnen och samtidigt jobbat
med mentorer i Rapatac för att utveckla sitt eget
ledarskap till nästa nivå.
I detta blad kommer både bilder från sommaren och
information om den nya terminen. Hoppas att alla
haft en trevlig sommar och att vi får en fin höst tillsammans.
Vi vill rikta ett stort tack våra samarbetspartners
som gjorde mycket av denna sommar speciell,
både med aktiviteter och sommarjobb till ungdomar.
Rapatac ser fram emot fortsatt samarbete inom den
närmsta framtiden.

På väg till Leklandet med ungdomsledare och barn.
En mycket uppskattad aktivitet. Barnen får leka och
ha kul hela dagen.

Alla föräldrar, glöm inte att registrera era barn till
våra aktiviteter som börjar från och med den 27 augusti.
Vi kommer inom kort ha ett informationsmöte för
alla föräldrar som har barn som går på Rapatac.

Här är vi i Engeltofta och badar. Vi hade många utflykter under sommaren. Vi bjöd på fika.
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Rapatac har ett samarbete med Forsbacka Bruk där
vi har paddlat kanot och haft picknick många
gånger. Vi hade en spökövernattning nyligen där vi
berättade spökhistorier och samhällsdiskussioner.
Det var riktigt roligt och vi var jättetrötta dagen efter.

Här är vår cykelverkstad som vi har varje sommar.
Vi hjälper barn att reparera sina cyklar och återställer gamla cyklar. Vi lär även barnen hur man fixar
småsaker på cyklarna själva.

Detta är ungdomsledarna och volontärerna som
jobbat i sommar med barnen. Stort tack till ert fina
arbete med barnen.

Varje år har vi Rapatac Camp där barnen får testa
på olika aktiviteter i organiserade grupper. Här är
det våra tyska volontärer som har en musikaktivitet.
Här spelar barnen minigolf i Boulognerparken. Vi bjöd också på
fika. Det var väldigt tävlingsinriktad om vem
som skulle vinna hela
tävlingen.
Vi har även varit och
bowlat flera gånger
under den här sommaren. Barnen uppskattar
såna här roliga aktiviteter

Som vanligt avslutar vi sommaren med ett skolstartsdisko. Vi hade tävlingar, lekar och sång.
Barnen har alltid jättekul när vi har disco.

