Kære Forældre,
Det nye år er for længst skudt igang, og det må være på sin plads at i får lidt nyt fra os i Guldminen
Hverdagen køre sin gang, der er gang i og interesse for kanin-pasning og pleje, i øjeblikket.

Hvis i lægger vejen forbi, vil i kunne se at der bliver arbejdet i den "gamle" skolegård ved klubben
, Gartnerne er
ved at lave miljø og gøre det fint og indbydende, og vi glæder os til at tage det i brug når temperaturene bliver lidt
mildere.
Vi er ved at indrette det lille rum ved siden af vores mini-køkken, til et teater-rum, og når vi ude i byen ser sjove og
finurlige "rekvisitter" slår vi til hvis prisen er lav nok. Hvis i har noget sjovt liggende i den forbindelse i vil af med,
tager vi gerne imod med stor tak..
Sideløbende er alle de almindelige klub aktivitetere igang, on and off, computter, Te-drikning, musik, snak og hygge,
bordtennis, krea-aktiviteter, gymnastiksal og div. boldspil o.m.a.
Som i ved, er der ændret på betalingsmåden omkring mad i klubben.
Vi modtager ikke længere kontante penge, og jeres børn kan istedetfor købe café kort, minimum et af gangen, til 50
kr.
Det er en slags klippekort, med 20 afkrydsningsfelter, hver af kr 2,50.
Vi prøvede det for første gang i går, det gik ok, men alt nyt skal lige læres, og vi skal nok finde ud af det.
Vi har besluttet at den kommende 4. årgang (nu 3. årgang) starter op i klubben efter vinterferien, altså d. 20-2-17.
De er i klubben fra mandag til torsdag, de krydser ind og ud her.
Der følger personaletimer med fra sfoén alle dage.
Det er meningen at børnene skal indgå i hverdagen på lige fod med klubbens egne børn, DOG IKKE til aften
arangementer, overnatninger og specielle ture m.m..
Hermed følger kommende aktiviteter og vigtige datoer:
VIGTIG VIGTIG VIGTIG
Guldminen holder LUKKET Fredag d. 3 Februar p.g.a. Kursusdag for personalet.
AFTENÅBEN MANDAGE:
Vi aftenåbner klubben igen fra mandag d. 30-januar fra kl. 17 til 20.
Ganske som vi plejer, kan der købes mad. HUSK ingen kontanter, men café købekort.
Vi sælger pizza (12,50 kr.) cupnuddler (5 kr) toast (5 kr.) brik cacao og juice (2,50 kr)..
På gangen i klubben hænger der en gul opslagstavle, hvor vi hænger opslag op om aktiviteter og ture på klubaftner,
så opfordré meget gerne dit barn til at holde sig orienteret der..
VINTERFERIE uge 7, fra d. 13-2 til d. 17-2-17:
Klubben har ÅBEN mandag og tirsdag d. 13 og 14-2
MANDAG mødes ind i SFO Kulminen (ALLE børn børn skal samles der)
TIRSDAG mødes ind i Guldminen, hvorefter man tager på tur sammen med Georgs Drage i Hillerød, til KBH. og står på
skøjter.
Nærmere info. herom i særskildt mail senere.
Det er Susan der tager med børnene, og det er de første 20 børn der melder sig (først til mølle) der kan deltage, er
der udover dette antal børn nogen der har brug for pasning, skal de være i SFOén.
I kan melde tilbage her på mail.
Klubben har LUKKET onsdag, torsdag og fredag d. 15, 16 og 17-2.
FASTELAVN Mandag d. 27-2-17.
I forbindelse med skolens Fastelavns Tøndeslagning, supplere vi i Guldminen med leg, spags og varm cacao, om
eftermiddagen i klubben.
OVERNATNING i GULDMINEN, Fredag d. 17 marts:

DENNE GANG FOR 4 og 5 årgang, nærmere info. følger.
Bedste hilsner
Rasmus, Susan og Connie

