Lidt om os ☺
Vi er en Juniorklub med et bredt udvalg af aktiviteter og muligheder for vores medlemmer.
Vi lægger vægt på rummelighed og plads til forskellighed, vi prioriterer sundhed og motion samt
friluftsliv højt. Ligeledes har vi et stort udvalg af kreative aktiviteter, så der er noget for alle……
Vi har en medarbejdergruppe som favner bredt, er meget engagerede, og som ligger rigtig meget
energi i at skabe Vemmelevs bedste Juniorklub

Aktiviteter:
Vi har mange forskellige aktiviteter i klubben. Vi cykler, leger sørøver, spiller Capture the Flag,
Hockey, Fodbold, ”GULD”, vi laver bål, maler, laver smykker, tager på ture til svømmehal og
skaterhal, vi fisker og sejler med vores båd, som ligger i Korsør havn. Vi laver mad, spiller
Laserstrike, og ja vi kunne blive ved ☺
Børnene skal selv holde sig orienteret om hvad der sker af aktiviteter i klubben, samt selv tilmelde
sig disse!
På: vores hjemmeside vuk.slagelse.dk kan I se vores ugentlige program, samt finde tilmeldinger til
vores større aktiviteter såsom kolonier, syvsovere, ture ud af huset m.m.
På hjemmesiden har vi også vores galleri hvor vi lægger fotos ind. Det er helt klart et besøg værd.
Enkelte aktiviteter koster lidt ekstra betaling. Det vil fremgå af tilmelding eller andet.
Frugt:
Børnene får frugt stort set dagligt. Er der ikke frugt er det fordi vi har bagt boller, ristet rugbrød
eller har lavet et varmt måltid mad.
Forældre cafe:
Vi afholder forældre cafe 2 gange årligt. Invitation hertil kommer via: vuk.slagelse.dk
Vi håber at se rigtig mange af jer forældre disse dage. (corona har forhindret afvilking af cafe dage i
foråret 2020
)
Slik:
Vi har ikke sliksalg i juniorklubben og børnene må (almindeligvis) ikke medbringe kage, slik og
sodavand i klubben!
Medbestemmelse:
I klubben praktiserer vi medbestemmelse dvs. børn og forældre er meget velkommen til at komme
med forslag til nye aktiviteter, samt ideer der kan gøre klubben endnu bedre.
Ind & udmeldelse:
Ind & udmeldelse af Juniorklubben skal ske digitalt via Slagelse kommune - Borger.dk ”digital
pladsanvisning” Log ind via. Nem-id.
Se evt. link på vores hjemmeside vuk.slagelse.dk (se under –forældre)
Har man ikke adgang til computer, eller driller den digitale verden, så kig ind i klubben. Vi vil
meget gerne hjælpe dig med at få dit barn indmeldt ☺ og giver også kaffe / te imens.
Sidst men ikke mindst:
Har du/I spørgsmål, stort som småt, så ser vi meget gerne at du/I tager jer tid til at kigge ind i
klubben. Vi giver gerne en kop kaffe/te! Kniber det med tiden så ring eller send en mail til os.
Besøg vores hjemmeside, og tilmeld dig vores Nyhedsbrev. Så får du hver uge tilsendt en mail med
alle de gode tilbud og oplevelser der er på programmet i den efterfølgende uge.

Vi glæder os meget til at se jer alle i klubben ☺

Alt det praktiske ☺
Juniorklubben er et fritidstilbud til børn fra 4. – 7. klassetrin.
Der er pladsgaranti for 4. klasser.
Priser:
Plads til 4. kl. koster pr. måned kr. 574,- (pr. 1/8 2020)
Plads til 5. – 7. kl. koster pr. måned kr. 234,- (pr. 1/8 2020)
Åbningstider:
Mandag – Fredag 14:00 – 17:00 men åbningstiden kan ændres efter behov, ligesom den tilpasses
ved anderledes skoledage, så vi har åbent når børnene har fri fra skole.
Nogle tirsdage og torsdage holder vi åbent til kl. 18:30. Se nærmere på ugesedlen!

Åbningstider på skolefridage:
Mandag til fredag 10.00 – 17.00.
4. klasser med behov, kan evt. blive passet i SFOén mellem kl. 8:00 – 10:00. Kontakt os ved behov.
Klubben holder lukket imellem Jul & Nytår.

På skolefridage:
Skal børnene komme i klub senest kl. 11.00.
Dette på grund af at vi gerne vil holde muligheden åben for at tage på (spontane) ture ud af huset.
Det betyder at hvis et medlem kommer senere end kl. 11.00, på en skolefridag, så er der mulighed
for at vi er kørt, og at der ikke er åbent i klubbens lokaler!!
Vemmelev Juniorklub
Skolevej 2
4241 Vemmelev
Tlf.nr. 58 36 34 49
Hjemmeside: vuk.slagelse.dk (Obs! Skriv IKKE www foran).
Mail: Juniorklub@live.dk

