22-11-2017

Nyhedsbrev Fra Guldminen
Kære forældre til børn i HFO Guldminen. Vi kan med glæde fortælle jer at vi i starten af hver måned vil
begynde at sende månedsplaner ud på intra så i som forældre kan følge med i hvad vi laver af aktiviteter i
Guldminen samt nyhedsbreve engang imellem om forskellige emner som er relevant at formidle videre til
jer forældre fra os i personalegruppen.
Vi er snart ved at nå december måned som er julemåneden og selfølgelig ligger op til en masse julehygge
forneden har vi sat nogle datoer på med de dage vi har planlagt nogle bestemte aktiviteter.







Fredag d.1/12 Julehygge på stuen med æbleskiver og lysdekoration.
Mandag d.4/12 Spil på stuen.
Onsdag d.13/12 Julegaveindkøb til slotsakaderne, børnene skal have penge med denne dag til både
gaver og mad. Vi har klubaften denne dag og lukker kl.20.00
Fredag d.8/12 Julefilmhygge Niko 2 De flyvende brødre.
Klubben har åbent fra d.18-20 december kl.09.00-15.00

Nogle af tingene man laver til kreativ vil koste lidt alt efter hvad man vælger at lave som eks. en julegave
som porcælen eller lign.og vi benytter derfor madkort ordningen også til denne betaling fremover hvor
forældrene overfører penge via mobilepay.
Vi bestræber på at få et klubmiljø hvor det er rart at være og ligger derfor vægt på at der holdes en god
tone og respekt overfor hinanden derfor snakker vi meget om reglerne til daglig. Vi opfordrer forældre til
også at bakke op om det og snakke med børnene om det derhjemme. Vi har blandt andet for nylig igangsat
et process hvor vi vil oprette et klubråd med to klubrådsrepræsentanter som består af en pige og en dreng
således har børnene mulighed for at blive hørt og få indflydelse på hvordan tingene skal være i klubben.
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