MAD OG DRIKKE I
JUNIORKLUBBEN

TILMELDING TIL
JUNIORKLUBBEN

Barnets navn:
Skole:

Klasse:

CPR:

-

Adresse:

Hver dag er der gratis saftevand og grønt/
kiks. Lejlighedsvis kan der også blive
serveret andet. Der kan købes
hjemmelavede toast pop-corn og frugt.
Vi prøver indenfor en rimelig økonomisk
ramme at variere det tilbud, børnene har om
at købe snacks/toast mm. Prisen er på et
niveau, hvor alle gerne skulle kunne være
med. Der sælges ikke slik og sodavand. Det
kan dog ske i undtagelsestilfælde.
Der lukkes for mad og drikke kl 16.00, så
børnene kommer hjem med appetit til
aftensmaden.

By:
Tlf mor:

Tlf far:

email:
Tilladelse til kørsel med klubbens voksne:
Ja:
Nej:
Tilladelse til foto på klubbens webside?
Ja: Nej:
Dato:
Forældreunderskrift:

ARDEN JUNIORKLUB
Arden Juniorklub
Hvarrevej 10, 9510 arden
Telefon: 97114344
Mobil 40230939
E-mail: juniorarden@gmail.com
Webside: www.ardenjuniorklub.dk

HVEM ER VI?
Arden juniorklub er et tilbud, efter
skoletid, for børn i 4.-5.-6. klasse.
Arden Juniorklub er børnenes fristed og
et tilbud efter skoletid for at få og være
sammen med venner i vores gode
rammer.

ÅBNINGSTIDER
Mandag: 15.00-17.00
Tirsdag: 15.00-17.00

I Juniorklubben kan børnene i
princippet komme og gå som de vil,
men vi fører mødeliste, så vi altid ved,
om børnene har været i klub

Vi har elektroniske spilkonsoller som
Playstation(4/VR), Nintendo Wii foruden
at
der er computere til spil og andre igen til

Onsdag: 14.00-17.00

internetadgang. Vi har Pool, bordtennis,

Torsdag: 15.00-17.00

airhockey, bordfodbold foruden brætspil.

Fredag: 14.00-15.30

Der er mulighed for kreative sysler i

Ferier følger Arden Skole

klubben som syning, maling, hjemmelavet

Månedlig betaling, 150 kr.
I Arden Juniorklub er der plads til alle
og vores mål er at skabe et godt sted
for dig at bruge din fritid.

AKTIVITET

Forældre er altid velkomne til at kigge
ind og få en snak eller svar på det, der
ikke står i brochuren

julepynt til hockeystave lavet af
sammenrullede aviser mm. I
aktivitetslokalet har børnene desuden rig
lejlighed til at udfolde sig med musik og
dans. Vi tager også ud af huset på
naturlegeplads samt længere ture med bus
f-eks. til bowling. Læs mere på
www.ardenjuniorklub.dk

