Sommerferie i 7’eren

I år bliver sommerferien i klubben lidt anderledes, men ikke kedelig Vi skal stadig passe på hinanden og
følge retningslinjerne og det gør vi.
Husk at vi holder lukket i uge 29
Klubbens åbningstid er 9-16 hver dag. 2. klassebørn, med behov for morgenpasning, kan benytte
morgenåbning på Lillestjernen ml. 7-9. Kl. 9 sendes børnene over i klubben.
Husk hver dag: En god madpakke, også eftermiddagsmad, drikkedunk, solcreme, tøj til vejret og evt. badetøj.
Mellem kl. 9-10 mødes vi udenfor på sporteren, hvor der er opstillet borde og parasoller. Vi starter dagen
sammen med en kop the, et spil eller lidt hygge på mobilen. En stille og hyggelig start på dagen, hvor vi
planlægger dagen sammen med børnene.
I ferierne har alle børn garderober i overetagen. Der vil være skilte på reolerne til hver årgang.
Dagene vil se nogenlunde sådan ud:
9-10 Vi samles og får overblik over dagen
10-11: Værksteder og aktiviteter åbner (inkl. pc) Evt. tur ud af huset
11.30-12: Vi spiser medbragt frokost sammen
12-13: En fælles aktivitet/leg (Årgangsopdelt ved mange børn)
13 og frem: Værksteder og aktiviteter igen (inkl. pc)
Ca. 14.15 Cafemad (Gratis)
16: Klubben lukker

I de to første uger samt uge 32 tilstræber vi en gruppeopdeling af børnene ifh.t.ture og aktiviteter. En
gruppeopdeling tager udgangspunkt i årgangen. Når der er færre børn eller en aktivitet ikke kan
gennemføres indenfor samme årgang (fx en cykeltur eller rollespil i skoven) kan børnegrupper
sammensættes af børn fra flere årgange. Vi vil være mest mulig udendørs og vi hjælper børnene med at
holde afstand og god hygiejne, som alle har lært. PC og andre aktiviteter der ikke kan gennemføres
udendørs, vil foregå i små grupper med afstand og i videst mulig omfang på årgangen.

Hver dag vil vi tilbyde værksteder og sport/lege. Hvis vejret er til det, leger vi med vand (ikke bassiner)
bygger huler, laver strandmiljøer og meget andet.
Ved bålhuset kan man snitte, bygge, hamre, hugge brænde, dyppe stearin og meget andet.

Der vil ikke være fast onsdag tur for hele huset i år. Vi vil i stedet tage mindre ture ud i nærområdet. Vi
undgår helst offentlig transport og steder med for mange mennesker og vil i stedet gå eller cykle ud og kigge
på verden. Det kan fx være Pokemonjagt, rollespil i skoven, is-tur til bymidten osv. Som udgangspunkt vil
turene være årgangsopdelt, men på dage med få børn, vil vi kunne blande grupperne.

Vi ved at mange savner at kunne bruge vores pc-rum og vi vil tilbyde 3.-5. årgang at det kan spille i
mindre grupper i begrænset tidsrum i løbet af dagen. Der vil naturligvis blive gjort rent imellem grupperne.
I skrivende stund, arbejder vi på nogle ekstra overraskelser i løbet af sommeren, nærmere information
kommer når det er på plads. Hold øje med os på Facebook.

Så tag fat i vennerne og kom ned i din klub Så vi sammen kan holde en skøøøn sommerferie!

Vi glæder os til at se jer!

Sommerhilsner fra alle os i Syvstjerneklubben

