Klubben ved Buskelundskolen
Der er ved Buskelundskolen oprettet fritidstilbud for børn der er tilknyttet
Storeskolen.
Dette tilbud er en fortsættelse af fritidstilbuddet i Lilleskolen (SFO).
Er man medlem her, vil barnet automatisk blive overført til klubben, når barnet
skal begynde i Storeskolen.
Klubben har åben alle ugens dag fra skoledagens ophør til kl. 17.00.
Så længe man er 4 kl. har man mulighed for at få et pasningstilbud i
skoleferier, fra kl. 10-15 i SFO-delen. Der kan også tilkøbes morgenpasning i
SFO.
Dog ikke de uger hvor der er fælleskommunal pasning.
Prisen for et 4. klasses tilbud er 760,00 kr. pr. mdr.
For 5. klasse er prisen 585,00 kr.
For 6. klasse er prisen 460,00 kr.
Husk ved alle klubtilbud er der automatisk beregnet søskenderabat.
For alle tre tilbud er der en mdr. opsigelse.
Klubben er placeret i selvstændige lokaler ved Storeskolens gårdmiljø.
Vi har tilbud om faste aktiviteter og andre aktiviteter der vil kræve en
tilmelding:
Vedr. de faste aktiviteter, så har vi ofte gang i vores køkken, men det skal kun
betragtes som et hyggetilbud, og vi oplever faktisk flere børn der er sultne. Så
derfor opfordrer vi til at børnene få en ekstra madpakke med til fritiden, det vi
serverer, er kun godbidder.
Af faste aktiviteter har vi også vores PC lokale, og der gælder de samme regler
som der plejer at være opstillet i vores PC område.
Det kreative vil være åbnet i det omfang vi har mulighed for det, vi håber at vi
kan inspirere børnene med sjove ting og sager, en ting er sikkert vores børn er
meget kreative.
Vi har også mulighed for at benytte os af vores hal.
Ved siden af Klubbens egne lokaler, vil vi fortsat samarbejde i et samlet
fritidstilbud (SFO – Klub), hvor det vil give mening.
Det vigtigste i Klubben er fortsat, at børnene selv skal være med til at præge
deres fritid.
Klubben er på vores forældre - elevintra og der vil løbende komme
informationer den vej.
Yderligere information kan indhentes ved afdelingsleder Susanne Mortensen,
tlf.: 89702154, eller direkte henvendelse ved personalet i Klubben,
tlf.: 51331022
De ansatte i klubben er: Dennis og Mads.

