
Kære Medlemmer og Forældre                                                                                                                  27.-4.-2021 

Først og fremmest Velkommen til alle de nye 3.-klasser på mandag 3.-5.-2021.                                                  

Vi glæder os til at tage godt imod jer alle sammen.  

Vi skal igen lave ændringer i Klubben, så alle kan være her, uden vi smitter hinanden.  

 Der er i alt 15 klasser i 3. og 4. klasse. Dem må vi ikke blande.  

 Derfor er alle 3.-4.-klasser nu adskilt i deres klasser.  

 3.-klasserne med et farvet badge til hvert barn, en farve til hver klasse. 

 4.-klasserne stadig med deres farvede armbånd, en farve til hver klasse. 

 Klubben er opdelt i 15 zoner. 

 13.30 til 14.30 er hver 3.-4.-klasse i en zone. Se kort og skema. 

 14.30 til 15.30 skifter de til en anden zone. 

Efter 15.30 er alle 3.-4.-klasser udenfor, og 5.-7.-klasserne må nu komme indenfor i huset.                            

5.-7.-klasserne må fortsat komme i klub de uger, de går i skole. 

I øjeblikket lukker klubben kl. 17.00 for 3.-4.-klasserne, og kl. 17.30 for 5.-7.-klasserne. 

Alt det her betyder, at det kan være svært at lave de aktiviteter, man helst vil. Men klubben er nødt til at 

fordele jer rundt på hele klubbens område. 

 

Mest til 3.-klasserne og deres forældre. 

 Du starter med at stille din cykel på lige rækker uden for klubben. 

 Du hænger dit overtøj i garderoben og lægger skoletasken i en kasse. 

 Du vasker dine hænder på toilettet, og bliver krydset ind i café’en. 

 Du får et farvet badge med din klasses farve, og så går du til det område, du skal være i den dag. 

 Ved nogle af aktiviteterne er der en voksen der hjælper. 

 Nogle af aktiviteterne skal klasserne selv hygge sig med. 

 Der er voksne på ridebanen, ved kaninerne, på gokartbanen, ved klatringen og ved bueskydningen. 

 I må altid spørge og få hjælp af de voksne. 

 I løbet af de næste uger, kommer I rundt og får prøvet mange af klubbens aktiviteter. 

 Husk at spritte hænderne af, når I skifter aktivitet eller rum. 

Klubben er ensrettet indenfor. Du kan gå fra café’en ned gennem huset, og når du skal på toilettet eller 

tilbage til café’en, går du ud og tilbage udenfor. Det lærer du hurtigt.  

Café’en er lukket for salg. I skal derfor alle sammen huske at have lidt mad med og gerne en drikkedunk.      

I kan selvfølgelig få vand i klubben. Andre drikkevarer skal I selv have med. 

Hver fredag må I gerne have lidt slik/chips og en sodavand med i klubben.  

Link til vejledning om Betalingskort: Betalingskort i skole og klub - Roskilde Kommune 

Til de få, der endnu ikke har set klubben, har vi en kort rundvisning torsdag den 29. april kl. 17.00.              

I dukker bare op. 

Vi ses alle sammen lige om lidt. Vi glæder os til I kommer i klub.  

Stor klubhilsen fra alle de voksne i klubben. 

https://roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/skole-og-uddannelse/betalingskort/

