Janderup J niorklub
Et spændende fritidstilbud til dig, der går i 4.-6. klasse

Juniorklubbens formål er, at tilbyde et attraktivt børneliv, hvor meningsfulde
aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt understøtter, at børn
udvikler sig til livsduelige demokratiske samfundsborgere.

Juniorklubben følger, som udgangspunkt, skoleåret og har åbent i almindelige
skoleuger. Dertil kommer muligheden for forskellige ”ekstra” arrangementer på
aftener, weekends og i ferier.
Aktiviteter:
Juniorklubbens tilbud vil tage udgangspunkt lokalsamfundet og det lokale
foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter.
F.eks.:














Spil, hygge, leg og fordybning
Discoaften
Teatersport
Wellness
Udeaktiviteter ved å, bål m.m.
Madlavning
Aktiviteter udsprunget af børnenes egne initiativer og ideer
Kreative aktiviteter. F.eks. fremstilling af armbånd og smykker, iPads- og
smartphoneetuier, modernisering af eget tøj m.m.
Ture ud af huset: F.eks. i svømmehal, på julegaveindkøb, besøg i skytteklubben
m.m.
Lær at lave din egen hjemmeside
Net café, hvor vi chatter med børn fra andre juniorklubber
Overnatning i klubben
Og meget mere

Hvert kvartal vil der blive udarbejdet en ”aktivitetskalender”, som vil være tilgængelig
på skolens fysiske opslagstavle samt på skolens hjemmeside. På kalenderen kan de
kommende 3 måneders aktiviteter læses - herunder også yderligere information om
de enkelte aktiviteter og deres priser (hvis de ikke er gratis).

Janderup J niorklub
Et spændende fritidstilbud til dig, der går i 4.-6. klasse
Åbningstider:
Tirsdag kl. 14.20-15.20
Onsdag kl. 15.20-18.20
Torsdag kl. 15.20-17.20
Pris:
Juniorklubtilbuddet er gratis, dog vil der ved særlige arrangementer og aktiviteter
kunne opkræves aktivitetsafhængig betaling.
Indmeldelse og udmeldelse:
Ind- og udmeldelse i juniorklubben sker på en særlig blanket.
Blanketter til ind- og udmeldelse findes på skolens hjemmeside.
Disse sendes elektronisk til skolen på: janderupskole@varde.dk.
Indmeldelsesblanketten indeholder også en tilladelse til fotografering og kørsel i bil.
For at kunne deltage i juniorklubbens aktiviteter, skal man være indmeldt.
Andre praktiske oplysninger:
 Ved arrangementer ud af huset, er klubben lukket for de børn, der ikke ønsker
at deltage i det pågældende arrangement.
 I juniorklubben forventer vi almindelig god adfærd.
 Ved brud på klubbens ordensregler sendes barnet hjem.
 Juniorklubben er et frivilligt tilbud, hvor børnene kan komme og gå uden aftale
mellem hjemmet og klubben.
 Ved særlige arrangementer vil der være bindende tilmelding og evt.
forudbetaling.
 Børnene må ikke medbringe slik med mindre der givet særlig tilladelse
Personale:
Birgitte Termandsen
Kontakt:
Nybrovej 36
6851 Janderup
79 94 60 28
24 99 07 18

