WOW ! Vi har ett eget café på ÖRKS
ett mysigt inslag till vår verksamhet och då det varit
lite stiltje på den fronten i pandemitider så tänkte vi
nu väcka caféet till liv igen.
VI behöver hjälpas åt!
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När du har fiket (listor är utdelade och alla har
väl en kalender?) försök ”annonsera att det är
öppet”, t.ex flytta ut om det är bra väder, gå
ut i stallet/ på läktaren och tala om att ”nu är
det öppet”.
Information till dig finns i köket, är du osäker
fråga någon personal, stallvärd eller annan
förälder som varit med förr.
Vårt fik är mycket välsorterat- det finns
matlådor, pizzabitar, lasange-bitar, toast,
hembakta chokladbollar och lite godis och
självklart kaffe o dryck.
Ta gärna med något hembakat den gången du har fiket- det är mycket
uppskattat- inte minst av vår personal!
Den gången du har fiket är det lämpligt att vara på plats hela den tiden
mellan ca 17 och 18,30-19,00 (alla andra gånger kan du både titta på
och hjälpa ditt barn).
Vi förstår att man kan få förhinder men ring då gärna någon annan på
listan och byt dag. Innan du lämnar fiket så försök påminn den som har
nästa vecka, personligen eller via ett vänligt SMS.
Vi hoppas att ni ALLA tar ert uppdrag på allvar och tar ert lilla ansvar
ett par gånger per termin och på så sätt hjälper klubben att trots låga
priset få en god liten extrainkomst!

Vi tar gärna emot förslag och idéer för att göra vårt lilla fik ännu bättre!
(skicka ett mail till bernebrink.l@gmail.com )
Nu ser vi fram emot en härlig vår och sommar och hoppas härligt väder
framöver, för vem säger nej till en kopp kaffe och lite gó-fika ute i vårsolen.
Mvh
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