Kontakt

Du kan møde disse voksne i Juniorklubben:

Juniorklubben har en telefon, som du og
dine forældre kan ringe eller skrive til i åbningstiderne. Det er nr. 40 17 13 35.
Det er Viften, der styrer juniorklubben. Viften kan kontaktes på 20 46 64 08,
post@viften.net.

Viften
Juniorklubben
2015/16

Sådan melder du dig ind i Juniorklubben:
Gå ind på viften.net, og klik dig videre til
klubberne. Her er et link til tilmelding. Du
skal helst gøre det sammen med en af dine
forældre.
Du kan også få en af dine forældre til at ringe til Viften på 20 46 64 08.
Her ligger Juniorklubben:
Ungdomsmiljøet, Halvejen 22B, Marstal.
Det er lige mellem Ærøhallen og Marstal
Skole. Se selv:

Marianne Schou - Mette Boysen Jørgensen
Anders Stenberg - Boas Segel - Søren Laxy

Åbningstider
Juniorklubben har åbent mandag - torsdag
kl. 14.45 - 18.00

Et tilbud til dig
i 4. - 6. klasse

www.viften.net

Juniorklub

Aktiviteter

Arrangementer

Klubben er et gratis tilbud, hvor du kan
komme efter skole. Vi har åben mandag,
tirsdag, onsdag og torsdag. Her kan du
hygge dig sammen med dine venner og lære nye at kende. Klubben er for dig som går
i 4. - 6. klasse på Marstal skole eller Ærø
Friskole.

I klubben kan du bruge vores computere,
ønske musik fra Spotify, lave mad, kreative
ting, spille pool, bordfodbold, rundbold eller
musik. Pudse cykel, tegne, lege i skoven og
en masse andre ting. Vi hjælper dig også
gerne med lektierne.

Ind imellem tager vi på udflugter, i biografen, til bowling og holder overnatning og fester. Sidste sæson var vi i Bonbonland. Vi
går meget op i årstider og højtider, og holder fx julefrokost med juletræ og pakkespil.

Værdier
Klubben er et sted, hvor vi forventer, at
man passer på hinanden og klubbens ting.
Vi holder møder engang imellem Her snakker vi om, hvordan det går, og hvad vi skal
lave i den kommende periode. Klubben er
et sted, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske. Vi er altid åbne
for nye ideer og med på masser af sjov og
hygge.

Til forældrene om fremmødekontrol:
Børnene krydser sig ind, når de kommer i
klubben, og orienterer en klubmedarbejder. Og så krydser de sig ud, når de forlader klubben.

Mad & frugt
Du har mulighed for hver dag at købe lidt
mad, hvis du er sulten. Men du må også gerne have en madpakke med, som kan ligge
på køl. I klubben serverer vi frisk frugt hver
dag.

