Klub Lindholm

Klubnyt - April 2011
Kære børn og forældre. Hermed et nyt
nyhedsbrev for april måned.

Vi har i denne våde og kolde tid, oplevet at flere børn ikke
har deres skiftetøj opdateret. Vi vil gerne opfordre jer til
løbende at checke op på ”beholdningen”

Sidste måned
Marts måned har været en dejlig måned i klubben. Vi har haft gang i mange
aktiviteter, der i blandt ansigtsmaling i forbindelse med fastelavn, syning af
puder, bål, film og øve klubdans – der i øvrigt efter planen bliver vist til
forældrekaffe torsdag d. 14. april.

Aktivitetsoversigt for februar. (Alle aktiviteter starter kl. 13.00)
Uge 14:

Tirsdag - klubquiz
Onsdag + torsdag – pastacollage
Torsdag – suppe på bål
Fredag - bage

Uge 15:

Mandag + tirsdag - krympeplast
Torsdag – Wii (forældre kaffe)
Fredag – æggejagt (børnemøde)

Uge 16:
Påske
Uge 17:
Tirsdag - lege
Onsdag – bål, snitte og hygge
Torsdag - udelege
Fredag – Bagning

Hjemmeside.
Vi undskylder at hjemmesiden endnu ikke er oppe, vi arbejder på sagen
Nyt fra personalet.
Vi siger farvel til vores studerende Kira, der skal tilbage på skolen d. 13. april.
Michael skal være i virksomhedspraktik i klubben, det meste af april
Beskeder til klubben.
Hvis i har arrangementer i klubtiden - bordgruppebesøg etc. Må i meget gerne
give besked herom, og evt. benytte den postkasse der hænger på skabet i
køkkenet
Forældre kaffe.
Torsdag d. 14. april er der forældre kaffe i klubben. Der vil blive serveret
kaffe/te og lidt tilbehør, fra kl. 15.00.
Forældrekage.
Vi ser os desværre nødsaget til ikke at tilbyde et stykke kage/hjemmebag til
søskende og forældre om fredagen. Dette sker da vi i stigende grad har oplevet
at forældre giver deres kage til børnene ofte foran andre børn. Det finder vi
ikke er rimeligt, derfor denne ”sanktion”
Praktiske oplysninger.
Klubbens telefontid er fra 12.00 til 17.30, ringer i udenfor dette tidsrum, kan i
ikke komme i kontakt med os. Klubbens telefon nr: 38 60 56 56
Ekstra mad. Det er en god ide at give jeres børn knækbrød eller kiks med i
klubben, da vi oplever flere børn der er sultne sidst på eftermiddagen.

