Klubtilbud

i Ringkøbing-Skjern Kommune

In Between

Klubben for alle børn i Skjern by

Finder du på Kongevej 46

I klubben In Between sætter vi en ære i
at arrangere spændende aktiviteter efter
skole for alle børn i 4.-6. klasse.
Her kan dit barns sociale og personlige
kompetencer udvikles gennem bl.a. vores motiverende uderum, gode spilfaciliteter og hyggelige krea-hjørner.
Dit barn vil møde børn fra andre skoler,
og danne relationer på tværs af alder og
interesser.
Vi prioriterer et trygt og inspirerende
klubmiljø, såvel fysisk som psykisk, og vi
går derfor meget op i, at give børnene
ansvar for at være en del af klubbens
miljø og aktiviteter. I dette arbejde gør vi
meget ud af, at fokusere på det enkelte
barns særlige kompetencer for herved at
inddrage disse i klubbens udvikling.

Én gang om måneden er der et aftenarrangement. Det kan være alt fra MGPaften, diskoaften, temaaften og til ture ud
af huset.
Alle børn i Klubben In Between er sammen om at skabe det bedste sted at være efter skoletid.
Vi glæder os til at høre fra jer!

Klubbens åbningstider

En gang om ugen er der fællesspisning,
hvor børnene ikke bare bestemmer menuen, men også selv er med til hele processen fra indkøb til oprydning.
Desuden gør vi ofte brug af vores dejlige
bålplads—kombinationen af lækkert
mad, godt selskab og frisk luft gør bare
noget ved enhver.

Man./tirs./tors. : 13.45 —17.00
Ons.:
13.45—19.30

Skal dit barn være en del af et spændende klubteam og sikres en masse sjove
og lærerige oplevelser, er Klubben In
Between det helt rigtige sted.

Klubbens tlf:+45 51 44 31 87

Kontaktperson
Afd.leder Lenette Beltran-Sørensen
Telefon: +45-29 62 64 52

Del af Ringkøbing—Skjerns klubtilbud for alle børn fra 4. –6. kl. i Ringkøbing– Skjern.

 I 2018 udgør taksten

603,00 kr. pr. mdr.

 Der kan søges

økonomiske friplads.
 Der kan ikke søges
søskendetilskud.
 Digital ind- og udmeldelse.
 Udmeldelse sker med
2 måneders varsel til den 1.
eller den 16. i en måned.

