Kære forældre og børn i kommende 4. og 5. klasse.

Som noget nyt skal tilmeldingen foregå på Nyborg Kommunes hjemmeside www.nyborg.dk under
Digital Pladsanvisning med NemID. Dette gælder både nye og nuværende børn.
Når vi har registreret tilmeldingen modtager I en mail med link til en digital blanket, hvor I skal give
tilladelse til bl.a. kørsel i busser osv.
Hermed fremsendes vore informationer omkring kommende sæson i vore fritidsklubber i
Nyborg Ungdomsskole.
Fritidsklubberne har åbent på alle skoledag fra 14–17 ( klubben i Nyborg dog mandag til torsdag fra
14-18) og i alle ferier fra kl. 8-17.
Vi mener fra klubberne, at vi har et rigtig godt tilbud til jeres barn – også selv om I kommer til at benytte det i
lidt mindre omfang end tidligere.
Klubben er jo dét sted, hvor man får nye kammerater på tværs af skoler og klasser, og det er her, børnene
har et frirum til at være sammen på en helt anden måde end på skolen, ligesom klubben giver mulighed for
at tage på ture ud af huset.
Vi har klubmedarbejdere, som har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der optager og motiverer børn her og
nu.
Klubberne er klar til at bidrage – også til en ændret dagsrytme for børnene.
Klubberne ligger i følgende områder:


På 4kløverskolen under Ørbæk Midtpunkt



På Vibeskolen



På Vibeskolen afd. Aunslev



Og for skolerne i Nyborg - på Hyrdegyden 4.

I løbet af foråret vil vi lave åbent hus arrangementer for alle 4. og 5. klasserne. Derudover laver vi aftaler
med SFO’erne om, at komme på besøg i vores klub. Forældrene er selvfølgelig altid velkomne.
Den månedlige deltagerbetaling er sat til 624 kr. pr. måned.
Juli måned er en tilkøbsmåned, hvor man betaler 282 kr. pr. uge.
TILMELDINGSFRISTEN ER SENEST MANDAG DEN 27. MAJ.

Klubberne i Nyborg Ungdomsskole
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