Efterårsprogram 2019: Humble
Humblehallen
28. august.:
21.
august.:
Opstart
sæson
Klubstart
grande grill
Grande grill
31. august.:
Waterball, Bumperball,
Boldspil & Skattejagt
Roklubben Rudkøbing
50 kr.
14. september.:
Lalandia i billund
160 kr.
4. oktober.:
Funny Fedtmule sleepover
15.-16. oktober.:
Tour´de`jylland 245 kr.
10. november:
Store springdag
SG hallen 30 kr.
22. november:
Skøjtedisco odense isstadion 65 kr.
29. november.:
Talentshow Rudkøbing bynight
10. december:
Klub tamtam afslutning
Betaling ved ture:
Indbetal beløb på konto: 2206 6269275225
HUSK at skrive fornavn, fødselsdato + aktivitet
Se mere info på www.langelandungdomsskole.dk

Juniorklubben er jeres: Vær med til at give stedet indhold * Mød
nye venner * Oplevelser * Spil et spil * Snak med en voksen * Tag et
slag bordtennis * Skal der danses, er her plads * Spil musik * Lave
mad sammen * Tossede konkurrencer * Spil Cafe * Mødes med
vennerne * Kreative aktiviteter * Få nye ideer til sjove projekter
*Arrangere en fest * Se film sammen * Spil basket * Kast dig over
computerne * - og meget mere...
www.langelandungdomsskole.dk

Kære Forældre
Det er med stor glæde at vi nu i Sæson 2019 kan byde jeres barn hjertelig velkommen i
Juniorklubben.
Juniorklubben er et fritidstilbud hvor alle børn fra 4. – 6. klasse
kan tilbringe eftermiddagen.
I klubben er der gang i en masse forskellige aktiviteter, nogle af aktiviteterne vil køre i en
periode og andre vil være enkeltstående arrangementer.
Eftermiddagens tilbud er på frivillig basis og er helt gratis.
Det er kun ved enkelte arrangementer at der vil være brugerbetaling, se program.
Børnene meldes ind ved at møde op i klubben og kontakt oplysninger gemmes i vores
kartotek.
Klubsæsonen løber i 2 x 15 uger og er delt op i 2 perioder.
Efterårssæson:

Forårssæson:

Rudkøbing fra 26. august - 12. december
(mandag, tirsdag, torsdag kl. 14.30 - 17.30)
Snøde fra: 27. august - 10. december
(tirsdag kl.: 14- 17)
Humble fra: 28. august - 11. december
(onsdag kl. 14 - 17)

Nyt program kommer i dec.
Nyt program kommer i dec.

Nyt program kommer i dec.

Klubben er bemandet med 2 klubmedarbejdere samt daglig leder.
Hvis der er særlige hensyn I mener vi bør være vidende om i forhold til jeres barn, så
kontakt daglig leder på 2124 5724
Det kunne være sukkersyge, ADHD eller lign.
Forældre til børn med specielle behov, skal være bagvagt ved afvikling af aktiviteter som
deres børn deltager i.

Pædagogisk målsætning:

Udvikle et sundt ungdomsliv på Langeland.

Regler:

For at opretholde et sundt og hyggeligt miljø, hvor børnene kan udfolde sig under trygge
og sikre rammer, har klubben 2 sociale regler som alle skal leve op til.
1.
opfør dig ordentligt 2. vis hensyn og vær hjælpsom.
Børnene siger goddag når de kommer og farvel når de går :-)

Disse rammer skal sikre et godt og konstruktivt miljø hvor de unge tør satse sig selv i de
kreative, sociale og frie processer de sættes i.

28.8. Åbent værksted
4.9. Muleposer
11.9. Male på lærred
18.9. Smykkeværksted
25.9. Stentrolde
2.10. Skrabebilleder
9.10. Bolche Bongo

Efterårsferie
23.10. Smykkeværksted
30.10. Notesbøger
6.11. Æskeværksted
13.11. Stenværksted
20.11. Lysværksted
27.11 Surprise
4.12. Julegaveværksted
11.12. Julegaveværksted

