Velkommen til
KLUBBEN v/ Spjald SFO
Borgen

Velkommen til Borgen.
Her på Borgen er børnene blandet på tværs af årgang, køn og alder. Dette fungerer rigtig
godt og vores erfaring siger, at børnene trives i det, og lærer af hinanden.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og vægter trivsel og udvikling i Klubben, hvilket
vores tilbud giver mulighed for.
Vi ønsker at opbygge en god dagsrytme, gennem en rolig og sammenhængende hverdag,
hvor vi prioriterer den frie leg, og det sociale fællesskab meget højt.

Vi er som Klub en del af skolen, hvorved vi forsøger at tilgodese alle sider af barnet, så
det opnår udvikling, indsigt og erfaring, og lærer at handle hensigtsmæssigt i forskellige
situationer.
Vi fik i foråret 2015 nye lokaler, hvilket har betydet mere plads til både børn og aktiviteter.
Alt i alt bidrager strukturen i Klubben, til udvikling af selvstændige og bevidste børn, der er
klædt på til fremtidens krav, om selvbestemmelse og evne til udvikling af relationer.

På borgen er vi pt. 30 børn tilmeldte og 1,5 voksen. Der er både børn fra Spjald Skole og
Specialcenter Øst.
Informationer.
Vi informerer via forældreintra, både daglig information, klubaftener, feriesedler mm. Dette
gør vi, da vi synes det sikrer os, at alle får besked – en seddel i tasken kan hurtigt blive
væk.

Hverdagen i KLUBBEN.
Vi ligger stor vægt på, at det er børnenes fritid. De må lave, hvad de har lyst til, men vi er
selvfølgelig med ind over. Det kan være noget kreativt, spille computer og PlayStation,
spille fodbold mm. Kun fantasien sætter grænser. Der må også gerne laves lektier. Vi
hjælper i det omfang det kan lade sig gøre.
Vi sender til de aktiviteter børnene nu går til. Derudover sender vi selvfølgelig også
børnene, hvis de har nogle bestemte tidspunkter de skal gå hjem på.
Den sidste torsdag i måneden, har vi klubaften. Vi har åbent til kl. 20.00. Disse aftener
foregår som regel i Klubben. Men der er også ture ud af huset, det kan være bowling,
skydning, svømning, biograftur, restaurant besøg mm.
Vi har også overnatninger, ca. 2 gange om året.

KLUB Borgens telefonnummer er: 24524879/99742810.
Direkte nummer til Malene (leder): 99742806
Når klubben har svaret OK til jeres besked, betyder det at vi har læst beskeden.
Ved sygdom vil Klubben gerne vide besked pr. sms.
Frugtordning.
Vi har på Borgen en frugtordning. Det er frivilligt, om børnene vil være
med i den. Det koster 65 kr. pr. måned at være med. Frugten kan bestå af hjemmebagt
brød, frugt, rugbrød m.m.
Betalingen sker via netbank på kontonr: 7670-4730433 den 1. i hver måned.
En ting, der betyder meget for os, er samarbejdet med jer forældre. I er selvfølgelig altid
velkomne til at komme og få en snak med os.
Vi vægter meget højt, at I kommer med de spørgsmål, der trænger sig på. For når man
dem, imens de stadig er undrende spørgsmål, bliver de sjældent til problemer.

Åbningstider Klubben
Mandag-torsdag: Kl. 14.00 - 17.00
Fredag: Kl. 12.25-15.30
Lukkedage i Klubben
I skolernes ferieperiode holder Klubben lukket, dog med følgende undtagelse:
Uge 27 (hvis der er tilmeldte børn) 9.00-15.00 (hvis udvidet behov kontakt Malene)
Uge 32 (hvis der er tilmeldte børn) 9.00-15.00 (hvis udvidet behov kontakt Malene)
Grundlovsdag: Åben kl. 6.15-13.00 (medmindre den ligger i en weekend)
Mange hilsener og velkommen på Borgen

