Klub Lindholm

Klubnyt - Januar 2011
Kære børn og forældre.
Vi håber i har haft en god jul og et godt nytår.

Sidste måned.
December måned stod i julehyggens tegn.
Vi har lavet julegaver, bagt julekager, set julefilm og bare hygget.
Rigtigt mange af vores piger øvede sig flittigt på Lucia-optoget, og de var med til at
skabe et meget vellykket forældrearrangement. I den forbindelse vil vi gerne takke
alle for det store fremmøde, i en ellers travl tid.

Udvidelsen af klubben.
Det er med stor fornøjelse at vi kan meddele at klubben pr 1/8 2011 også omfatter 3.
klasse.
Det betyder at alle børn der går i 2. klasse nu, kan fortsætte i klubben næste skoleår.
Klubben vi være til stede på 2. klasses næste hjemmegruppemøde, i forhold til
spørgsmål og afklaring.

Netværk.
I forbindelse med de gennemførte kommunale besparelser, er det fra kommunalt side
blevet besluttet at alle selvejende institutioner skal indgå i netværk med andre
institutioner. Det har betydet at klubben er kommet i netværk med Fritidscenteret
Bellahøj, Bellahøj børnehave og Riiset. Bestyrelserne i de respektive institutioner er
blevet enige om en model for netværket, og næste skridt er en definition af rammerne
for samarbejdet. Mere om netværk følger i de kommende nyhedsbreve.

Lukkedage 2011
På bestyrelsesmødet i december blev det besluttet, at der udover helligedage er
lukket følgende dage:
18,19,20. april(dagene før påske)
3. juni(fredagen efter kristi himmelfart)
1-29 juli(sommerferie lukket)
26-31. december(jule lukket)
Bemærk at klubben holder åbent d. 23. december.

I forbindelse med klubben og skolens personale weekend vil der være
forældrepasning fredag d. 4/2.
Derudover vil det være dejligt hvis i har mulighed for at hente jeres børn
tidligere torsdag d. 3/2, da klubbens personale skal af sted lige efter
lukketid.

Aktivitetsoversigt for januar. (Alle aktiviteter starter kl. 13.00)
Uge 2:
Mandag: Dryppe stearin
Tirsdag: Lege i salen og strategi på legepladsen
Onsdag: Dryppe stearin
Torsdag: Flagfootball
Fredag: Smykker og bage
Uge 3:
Mandag – Fredag: Lave rollespilsvåben og tøj/smykker
Uge 4:
Mandag – Tirsdag: Rollespil på legepladsen.
Onsdag: Film og knytte
Torsdag: Knytte
Fredag: Wii og bage

Nyt fra personalet.
Siden november måned har Steffen og Susanne været i klubben på arbejdsprøvning.
Steffen er her til d.31.01, hvorefter han skal starte på skole. Susanne skal være her til
d. 14.01.
Den 1.februar starter der tre nye personer i klubben.
Camilla er vores nye pædagog, som mange kender da hun var i praktik her sidste
forår.
Nahid er vores nye halvårs studerende, hun tager over for Tania, der stopper 31.01
Kira skal også være studerende i klubben, men kun i 2.5 måned.

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

Husk at få opdateret skiftetøj/regntøj mm.
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

