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Sommar 2019
Hej allesamman. Höstterminen har nu startat och
barnen är tillbaka i skolan. Rapatac har många
spännande aktiviteter under hösten, så kom gärna
till centret och prata med oss om era barn och vilka
aktiviteter de vill ha. Vi finns alltid här för att hjälpa
till.
I detta kvartalsblad kommer vi fokusera på sommaren som gått och lite av vad som händer under hösten. Vi kommer att visa lite av de sommaraktiviteter
vi haft och vad vi har gjort.

Sommaren startade på bästa sätt med en stor föreställning på Folkteatern. Rapatac barnen visade sin
Som ni vet så försöker Rapatac alltid skapa förutversion av en känd saga, den döptes till Djungelbosättningar för att barnen ska ha den bästa sommaken Nordost. Det var sammanlagt tre föreställningren som går att ha. Vi erbjuder utflykter och aktiviar som visades under tre dagar för publik.
teter som annars skulle vara svårt för dem att göra
själva.
Det var väldigt lyckat och belönades med stora
applåder. Vi vill tacka alla barn och alla ledare som
lade ner stort jobb under året med föreställningen.
Flera av våra före detta deltagare tog också studenten. De kom för att fira med oss, vilket de alltid
gör. Det visar vilken relation vi skapar med barnen
under åren.
Sen började sommaraktiviteterna. Rapatac tog
med barnen på bland annat bowling, golf, paddla
kanot, Dome, Leklandet, picknick, Fjärran Höjder
och Engeltofta. Vi ordnade sommarjobb till fyra
ungdomar på Rapatac. Dom jobbade som ungdomsledare hela sommaren
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Hösten 2019
Under hösten så kommer det finnas många aktiviteter, de flesta är som förra året, men det har
tillkommit nya aktiviteter. Vi kommer fortsätta med
aktiviteter som teknik, basket, spelutveckling och
fotboll.
Självklart så finns vårt viktigaste i form av skolstöd.
I år kommer vi att utveckla läxhjälpen och skolstödet med mer anpassade individuella behov.
Vi startade hörsterminen 2019 med en stor fest
på Nordost tillsammans med invånarna. Det fanns
uppträdanden, trolleri och mat. Samt gästtalare
från Socialtjänsten och ABF.

Glöm inte att all information finns alltid på Rapatacs hemsida. Vi finns även på Facebook och Instagram.
Om ni följer så kommer ni få all information när det händer.
Hemsida:www.rapatac.se/nordost/

Facebook:Rapatac

Instagram:Rapatacgavle
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