
Nyhedsbrev juni 2018 
 

Dette nyhedsbrev er lidt anderledes end de tidligere, da det ikke kun er et indblik i Klubbens hverdag den 

kommende måned, men også den kanal som vores ledelse bedst kan formidle viden ud til jer forældre såvel 

som børn. 

 

 

 Ændring af organiseringen af Klubområdet. 
 

Som I nok har hørt, bliver juniorklubberne i fremtiden organiseret som en slags SFO-2 under 
distriktsskolerne. 
De tre nuværende juniorklubber i Otterup, Søndersø og Bogense flyttes organisatorisk 
fra Klub og Ungdomsskolen til den afdelingsskole, de geografisk er tilknyttet, og 
fortsætter herefter som en slags SFO-2 klubber. 
Det betyder, at Klubben på Ullerupvænget 1 fremover organiseres og ledes som en del af 
Søndersøskolen. 
 
Hvad kommer det så til at betyde helt konkret? 
Helt konkret er alt ved det gamle. Vi vil under overskriften, ”Hvordan gør vi en god klub endnu 
bedre” stille og roligt videreudvikle klubben til glæde for de elever, der i dag er glade for deres 
Klub. 
 

 Klubben bliver, hvor den er, i samme bygninger som nu. Skolen kan så benytte bygningerne i 

formiddagstimerne til forskellige former for undervisning. 

 Personalet bliver de samme som hidtil, – og rent faktisk skal vi nok ud og ansætte mere 

personale. 

 Personalet kan måske også tilbydes opgaver i skolen, hvis de har lyst til dette. 

 Klubben er under ledelse af skolen. Det vil sige skoleleder Jan Møller-Iversen og afdelingsleder 

Birgitte Bolander. 

 

Så alt i alt vil jeres børn ikke opleve den store forandring, og på den lange bane giver ændringerne 

nye muligheder for elever og ansatte. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Møller Iversen 

 

 

 

 Ferielukket i juni 
Vi har lukket mandag og tirsdag d.4.-5. juni i forbindelse med Grundlovsdag. 

 

 

 Cupcake & Pingvinfodbold 
Tirsdag 19. juni fra 17-20 vil vi holde årets sidste store fællesarrangement.  

Vi vil spise aftensmad, spille pingvinfodbold og lave fine cup cakes. Det vil være en aften fuld of 

sjov, kreativitet og finurlighed. Alle Klubbens børn er velkomne, men man melder sig i køkkenet 

senest mandag d. 18. juni inden kl. 17 og det koster 30 kr. at deltage.     

 

 



 Åbent hus   
Torsdag d. 21. juni har vi åbent hus i Klubben fra kl 15-17. Det betyder, at vi har kaffe, saft 

og småkager klar til gæster. Ligesom vi også er klar til en snak eller en rundvisning i klubben 

enten med gamle forældre, som blot har lyst til at kigge forbi eller man kan invitere nysgerrige 

forældre og deres børn med som tænker, at klubben måske kunne være noget for dem. Vi 

håber rigtig meget på at se jer. 

 

 Velkommen til Steen 
Vi er så heldige at kunne byde velkommen til Steen, som skal være en del af klubbens hverdag. 

Han holder af fodbold og alt slags udeliv. Han starter d.1/6, og vi glæder os rigtig meget. 

 

 Oprydning i Kreativ 
Der er lavet mange vidunderlige projekter det sidste år, men det er tid til at hente sine ting der 

står på tørringshylderne eller rydde op i sin kasse. Det vil stå på ugeplanen, så man husker det. 

 

 Glemt tøj. 
Vores knage og glemme-kasse er fyldt med tøj, og når juni slutter tømmer vi den, og kommer 

det til genbrug. Så hvis I savner huer, handsker eller måske en jakke, så husk at kigge efter. 

 

 

 Ferieåbent 
Sommerferien er skøn, men kan også være lang. 

Derfor har vi åbent i uge 27 fra kl 10-16 i sommerferiens begyndelse. Ligesom vi også har åbent 

i slutningen af sommerferien i uge 32, samt mandag og tirsdag i uge 33 fra kl.10-16 . 

 

 

 Sommerhilsen 
Vi håber, at I får en rigtig god sommer fuld af smil og solskin, og vi glæder os til næste sæson  

 

 

 

De bedste hilsner Louise, Michael og Maria 


