Juniorklubben

Praktiske oplysninger:

Sportsvej

Forældrebetalingen udgør 153 kr. pr. måned i 8 måneder.
Betalingen er månedsvis forud til d. 1. i måneden.
Ind– og udmeldelser foregår digitalt med NemID via Holstebro Kommunes hjemmeside/selvbetjening/børnepasning.
Pladsanvisningen kan kontaktes på 96 11 75 75.

Et sted, hvor du kan hygge og have det sjovt
med dine kammerater.

Udmeldelse kan ske til d. 15. eller 31. i måneden med 1 måneds varsel.

Et sted, hvor du er med til at bestemme hvad der skal ske.

Har du spørgsmål kan du kontakte Rita på 96 11 56 55 eller
Else på 96 11 56 60.

Vi glæder os til at se dig.

Juniorklubben Sportsvej
-

Et fritidstilbud for dig som går i 5. og 6. kl.
Når du går i 4. klasse kan du starte i klubben
efter nytår.

Klubben er et fristed for dig som går i 5. og 6. klasse.
Du får mulighed for at komme to aftener om ugen, hvor du
kan hygge dig med dine nye og gamle kammerater.
Du kan komme, når du kan, og blive lige så længe du har lyst
til indenfor åbningstiden.

I Juniorklubben Sportsvej har vi alle et fælles ansvar for, at vi
får en god aften i klubben.

Det opnår vi ved at alle:
Taler pænt om og til hinanden
Taler stille og roligt

Åbningstiderne vil være mandage og torsdage fra kl. 18—21 i
tiden 1. september til 30. april.

Hvad kan jeg lave i klubben;
Først og fremmest bare hygge og være sammen med dine
kammerater. Derudover vil der være mulighed for at: spille
bordfodbold, pool, bordtennis, fodbold, håndbold, basket,
spille wii, computer, playstation samt diverse kreative ting.
Der vil også være bålaftener, filmaftener, kageaftener samt
madaftener indimellem.
Har du gode idéer til aktiviteter, vil vi rigtig gerne høre om
det.

Vær en god kammerat = hjælp hinanden
Rydder op efter dig selv
Overholder evt. tilmeldingsfrister

