Klub Lindholm

Klubnyt - Februar
2011
Kære børn og forældre. Så er januar ved at være
slut, og det er tid til et nyt nyhedsbrev. Vi vil
samtidig sige tak for at så mange af jeg har taget nyhedsbrevene til jer, og
bruger dem i hverdagen.
Sidste måned.
I januar måned har vi brugt tiden på en masse hyggelige aktiviteter. Blandt
andet har vi haft 1½ uge med rollespil, hvor vi i den første uge lavede
kostumer, skumsværd og skjolde, og i den anden uge spillede rollespil i to
dage. Vi har også dryppet stearin, lavet sjove lege og spillet strategi.
Personaleweekend.
I forbindelse med skolen og klubbens fælles personale weekend d. 4. til d.6.
februar, vil der fredag d. 5. februar være forældrepasning i skolen, såvel som
klubben. Vi vil gerne henstille til at man både torsdag og fredag, hvis det er
muligt, henter sine børn inden kl. 17.00
Aktivitetsoversigt for februar. (Alle aktiviteter starter kl. 13.00)
Uge 5:
Mandag-onsdag: Mad på bål
Torsdag: Wii
Fredag: Forældrepasning.
Uge 6:
Tirsdag-onsdag: Collager
Torsdag: Strategi(ude)
Fredag: Computer og bage
Uge 7:
Vinterferie
Uge 8:
Tirsdag: leg i salen
Onsdag: dans og leg i salen

Torsdag: Wii
Fredag: Computer og bage
Nyt fra personalet.
Matias, der har været i et vikariat for den ledige pædagogstilling, er blevet
fastansat pr. 1-3-2011. Samtidig betyder det at der ikke vil blive ansat en ny
pædagog pr. 1-8-2011, når udvidelsen af klubben træder i kraft. I det nye
økonomiske råderum klubben har fået, er det ikke muligt at ansætte en
pædagog.

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
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”
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.
Klubben mangler stearin lysestumper i forskellige farver

