Velkommen til

Tilmelding
Elev-info:
Navn : _____________
Efternavn: __________
__________________
Adresse: ___________
__________________

Sådan gør du:
Udfyld blanketten og aflevér denne på
CulturArte, Byvejen 5 eller på KGH
ved Gummerup Skole, Byvejen 57. Du
kan også sende informationerne på en
mail:
info@culturarte.dk / stbro@assens.dk

__________________
Klasse: ___________

Modul 1

Modul 2

Modul 3

2 dage

3 dage

4-5 dage

Morgen
modul
Alle dage

Skole: _____________
__________________
Mobil: ____________
Forældre-info:
Telefon: ___________
Mail: _____________

Pris 395 kr. 495 kr. 595 kr. 150 kr.
pr.
mdr.
Sæt
X
Betaling indsættes på klubbens konto
den 1. i hver måned :
Reg. 6851

Kontonr. 0000165894

Valg af base:

Sæt X:

CulturArte
Gummerup Skole

Vil du vide mere, er du
velkommen til at kontakte
Steen 64 74 78 77 eller
Stenia 61 60 39 03

Få 50% rabat på
CulturArte-hold

Fritidsklub for børn i 4.-6. klasse

Velkommen til Juniorklubben 5620. Klubben er et samarbejde mellem
Kulturhuset CulturArte og Juniorklubben KGH ved Gummerup Skole og
henvender sig til alle børnefamilier i Glamsbjergområdet.
Klubtilbuddet åbner for mange spændende muligheder, og er frem for alt et
trygt og hyggeligt sted at være. Kommende klubbørn kan komme på besøg
efter aftale.

Udover en bred vifte af spændende og kreative aktiviteter, tilbyder klubben:
 åbent alle hverdage fra kl. 14:15—17:15, fredag kl. 14:15—16:15

Junior klubben 5620 er en klub for dig, der bor i 5620
Glamsbjerg og omegn. Kom og vær med i det sjove og hyggelige
junior-fællesskab i Glamsbjerg, hvis:
… du går i 4., 5. eller 6. klasse efter sommerferien
… du har lyst til at møde nye venner

 fleksibel tilmelding: 2, 3 eller 4-5 dage
 tryg og sikker transport fra skole til klub, baseret på individuelle aftaler
 mad og hygge

Der er klub helt frem
til sommerferien, og
vi starter igen d.
14/8 2016

 spil og sport, ude og inde
 mulighed for lektiehjælp
 Venskaber på tværs af kommunens skoler

Sjov
fritid

… du er sulten efter skole
… du kan lide at være aktiv, eller bare
hygge dig med de andre

 50% rabat på alle CulturArtes hold. Læs mere på

culturarte.dk

Klubben har to hjemme-baser; én ved Gummerup Skole
og én på CulturArte. Man tilmelder sig en af baserne,
men kan ellers frit benytte klub faciliteter på begge
baser.
Ca. 2 gange om året sendes nyhedsbrev ud på mail, men ellers benyttes klubbens
facebookside til løbende kommunikation.

Hilsen klubmedarbejderne

Juniorklubben 5620 har to baser; én på CulturArte og én ved
Gummerup Skole. Du vælger selv hvilken base du hører til, men
er velkommen begge steder. Man må gerne tage gæster med,
hvis man har en legeaftale.

Meld dig til nu :)
- august måned er helt gratis.
Vi glæder os til at se dig.

