Kære forældre og børn i Kulminen og Guldminen, håber I alle har haft en god sommer. Vi vil
informere om hvad der er sket, og kommer til at ske i Kulminen og Guldminen.
Her i sommerferien har der i Kulminen været mange forskellige aktiviteter, (Guldminen har
været lukket), hvor hver uge har haft et bestemt emne for aktiviteten. Udflugter og fælles
arrangementer med andre inst. Så selv om vejret ikke altid har været med os her i sommeren
har der været god stemning. Det har været rigtig dejligt, at de børn som har været tilmeldt,
har været her. Det siger vi mange tak for,og planlægningen af personalets ferie har derfor
passet.
Det bliver også vigtigt og nødvendigt for os, at vi har mulighed for at planlægge tiden og
personaletimer i fremtiden.
(HFO 1) Kulminen har en ugentlig åbningstid på 15 timer + morgenåben fra 6.30-8.
Det vil sige alle ugens dage åben fra 14-17
(HFO 2 ) Guldminen har en ugentlig åbningstid på 12 timer og ingen morgenåbning.
Planlagt efter skoletid Mandag til Torsdag 13.45-17 og fredag fra 14-17.
Vi vil sige velkommen til Michael Pedersen, som er den nye medarbejder i klubben, vi glæder
os til at samarbejde i fremtiden. Vi skal have samtaler i næste uge, for at vælge endnu en
ekstra medarbejder til klubben.
Alle børnene i klubben får et medlemsnummer, medlemskort med billede og deres nr. skal
også skrives på, når der indbetales for madkort.
Børnene har fri kl 11. Både de store, mellem og indskolingen. Derfor åbner både Guldminen og
Kulminen kl. 11 tirsdag den 8.8. De nye O.klasser starter også i morgen tirsdag. Kulminen
byder på en kop kaffe, når børnene skal være sammen med børnehaveklasseleder Aase.
O. klasse har fået garderobe plads uden for deres klasse og den skal også benyttes i HFO tid,
derfor må I gerne flytte deres kasser.
Da 3. kl nu går på mellemtrin har de en knage ved klassen, men i HFO tid har de en plads i
indskolingen her kan de have deres ekstra tøj liggende.
Vi vil sende nyhedsbreve ud hver md. denne gang er nyhedsbrevet samlet, men fremover vil
der være et særskilt for Kulminen og Guldminen, hvor der vil stå hvilke aktiviteter der kommer
samt besked om, hvad vi ønsker tilbagemeldinger om.

