Vinterferien har været aktiv, da vi tog afsted med den anden klub fra Ålholm til skøjtehal og Leo’s legeland.
Det er blevet en tradition, at vi laver disse ture i fællesskab, da børnene på denne måde lærer hinanden at
kende, inden de i 7. klasse skal gå i klasse sammen på Ålholm. Det er vigtigt at lave sjove ting sammen med
kammeraterne.

6. Kl. skal have overnatning i klubben fredag den 2.-3.marts. De er i gang med at lave forberedelse til
aftenen.
Der vil også senere komme arrangementer for 4.-5. kl. Vi er ved at forberede en grillaften sammen med
Klub Georgs drage. Dato kommer, så snart vi er færdige med forberedelserne.
Igen i år vil vi i juni tilbyde børnene at komme til 24 timer på Ødammen.
Selvom vi ikke har meget plads i vore nye lokaler på skolen, laver vi forskellige aktiviteter, som børnene kan
deltage i . Dagligdagen går med hygge og kontakt til voksne, som de kan tale med, om alt muligt de har på
hjertet . Der er meget der kan være godt at tale med voksne om, foruden sin far og mor. Vi gør meget for at
børnene skal føle sig godt tilpas, med en tryg og homoristisk tilgang til hinanden.
Børnene har stor indflydelse på, hvad de vil i klubben. Der holdes børnemøder, hvor vi diskuterer deres
ønsker og bliver enige om, hvad der skal foregå.
For børnene er mad en vigtig bestanddel af klublivet. Det er samlingspunktet for dem.
Derefter kommer alt det andet, men under spisning opstår der mange snakke og tanker, som børnene går
rundt med og gerne vil have vendt med andre.
Der bliver udarbejdet en månedsplan, hvor de aktiviteter der er planlagt af de voksne, er skrevet på. Den er
tilgængelig i klubben.
Den 26.3, 27.3 og 28.3 er klubben lukket. Det er de tre dage før påske.
Den 27.4, som er bededag, er der også lukket.
Kristihimmelfartsdag den 10. maj og fredagen efter den 11. maj er der lukket. Ligesom der er lukket den 4.6
og 5.6, det er grundlovdag samt dagen før.
I sommerferien har kommunen valgt at lukke klubben hele juli mdr.
Gem denne besked . Hvis der er nogen, som har mistet nummer til madkort betaling, er det 72327459, det
samme telefonnummer, som I kan kontakte klubben på.
Perihan er stadig sygemeldt på ubestemtid.
MVH Michael, Sidsel og Susan

