Klub Lindholm

Klubnyt - Marts 2011
Kære børn og forældre. Hermed et nyt
nyhedsbrev for marts måned. Indledningsvis vil
vi gerne takke de forældre der passede klubben i forbindelse med
personaleweekenden.
Sidste måned
Vi havde gang i mange forskellige aktiviteter i februar måned. Mad over bål,
hvor der blev lavet suppe og popcorn var en succes blandt børn og voksne.
Ligeledes lavede mange af børnene fine collager, som vi håber der er fundet
plads til derhjemme. Vinterferien var rigtigt hyggelig, med tur til tøjhusmuseet,
bingo, bagning og film.

Aktivitetsoversigt for februar. (Alle aktiviteter starter kl. 13.00)
Uge 9:

Tirsdag+onsdag – knytte
Torsdag+fredag – fastelavnsklip og bagning

Uge 10:

Mandag – ansigtsmaling
Tirsdag – bordtennis
Onsdag – bordtennis
Fredag – Film + bagning

Uge 11:
Mandag – fredag – Klubdans
Fredag - bagning
Uge 12:
Tirsdag - Wii
Onsdag - bål
Fredag - Bagning
Uge 13:
Tirsdag + onsdag – pyntepuder

Fredag - bagning

Netværk.
Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, er klubben blevet en del af et netværk.
Dette er gjort på foranledning af Kommunens krav om effektivisering.
Netværkets indvirkning er primært på ledelsen, og der vil ikke være noget der
bliver ændret i forbindelse med hverdagen. En kopi af netværksaftalen kan ses
på klubbens hjemmeside, indenfor to uger.
Hjemmeside.
Arbejdet med den nye hjemmeside er ved at være færdigt, og vi forventer at
være klar indenfor ca. to uger.
Fødselsdage.
Vi har i personalegruppen besluttet at vi fra nu af tilbyder at deltage i
børnefødselsdage der afholdes i klubtid. Hvis man ønsker at benytte tilbuddet,
skal man kontakte Peter mindst 14 dage før afholdelsen.
Regler for computerspil/ Nintendospil
Vi oplever at børnene efterspørger spil og funktioner på computerne de ikke
gamle nok til. Ligeledes se vi at flere af de spil de medbringer om mandagen,
har en aldersbegrænsning der er højere end deres alder. Vi vil gerne indskærpe
at det ikke er tilladt at spille spil eller bruge funktioner der har en
aldersbegrænsning der er højere end det tilladte i klubben.
Nyt fra personalet.
Stina er ved at uddanne sig til praktikvejleder, derfor skal hun være på skole i 3
gange 2 uger, den første gang var i starten af februar, og den næste er i
slutningen af denne måned.
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
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.

