Club 222
Buddingevej 222
2860 Søborg

11. marts 2021
Kære forældre til kommende klubbørn.
Tiden nærmer sig, hvor jeres barn skal starte i skoleklub. Vi glæder os meget til at tage imod dem.
Det fremgår af ”Plan for nye børn”, hvornår jeres barn skal starte. Frem til denne dag har vi lavet et
introforløb, som skal sikre, at de vil være godt rustet til at starte i klubben. Introforløbet er et coronaintroforløb. Vi kan desværre ikke tilbyde den sædvanlige pakke med masser af aktiviteter, hvor børnene
også begynder at lære hinanden at kende på tværs af klasser og skoler. Vi er dog rigtig glade for, at det pt.
ser ud til, at vi kan lave en udgave, hvor børnene kommer på besøg i deres respektive bobler. Vores
planlagte program kan naturligvis ændre sig afhængig af Covid19-situationen.
Husk også at komme til forældremøderne som afholdes på Teams for hhv. Vadgård- og
Kvikmarkenforældre:
Kvikmarken:

16. marts kl. 17.00-18.00

Vadgård Skole:

17. marts kl. 17.00-18.00

På forældremødet vil I blive præsenteret for klubbens personale, og I vil blive informeret om klubbens
ordensregler, indmeldelsesprocedurer, aktiviteter mv. I vil få et link til deltagelse i mødet i en fremtidig
indkaldelse.
Endelig skal I huske, at indmeldelse i klubben skal ske senest d. 31. marts 2021.
Vedlagt dette brev finder I yderligere informationsmateriale:
1.
2.
3.
4.

”Det sker for dig i Club 222” – oversigt over aktiviteter for nye børn og deres forældre.
”Når du starter i Club 222 skal du huske” – vigtig information om ordensregler og aktiviteter.
”Plan for nye børn” - samlet oversigt over børn- og forældreaktiviteter..
Vejledning i oprettelse af Aula og Gladsaxekort – bestil Gladsaxekortet i god tid.

Du/I kan altid ringe, hvis du/I har spørgsmål.
Club 222 tlf: 2380 3149
Hjemmeside – www.club222.dk
Venlig hilsen

Christian Juul Andersen
Daglig leder

