Halloweenaften
Julebingo-banko

”Aftenklub hver
Onsdag til kl. 19.30”
Fastelavnsaften
Fisketur
Fodboldturnering
Overnatning

Drengeshoppetur
Pigeshoppetur
Hockeyturnering
Skakturnering
Drengeaften
Pigeaften
Filmaftener

Åbningstider
Mandag-tirsdag-torsdag: kl. 13.45-16.30
Onsdag: kl. 13.45-19.30
Klubben har lukket i alle ferier.
I ugerne 27, 31 og 32 er
klubben åben i tidsrummet:
Mandag til torsdag: kl. 10.00-16.00
På alle feriedage kan børn på det store
modul blive passet i Fritten indtil kl. 16.45.

Caféordning
Det koster 50 kr. om måneden at spise cafémad. Disse penge går også til aftensmaden,
som vi spiser sammen om onsdagen. Betaling
foregår via skolens MobilePay, nr. 259760.

Moduler
Der er mulighed for at vælge følgende forskellige moduler:

Stort modul
Giver mulighed for at være i klub mandag til
og med torsdag og i Fritten om fredagen.
Der er også pasning i Fritten i efterårs–
og vinterferien.
Stort modul, inkl. morgenpasning
Som det store modul, men inkl. morgenpasning i Fritten.
Lille modul
På det lille modul er det muligt at være i klub
2 valgfrie dage om ugen.
Der er ingen feriepasning til dette modul.

Klubben har talent
Den store bagedyst

Oplysninger om produkt eller
serviceydelse

Indmeldelse og priser:
www.borger.dk

Ans Fritidsklub
Teglgade 26
8623 Ans By
Tlf.: 30 55 85 77

Aktiviteter i klubben
Kreativt værksted
Eftermiddagscafé
Teaterrum
6. klasses rum
Ture ud ad huset
PlayStation

Biograf
Computer
Wii
Brætspil
(Hallen)
Udeleg

I fritidsklubben har vi endvidere
opsat følgende regler for brugen af
skærme:
I fritidsklubben er alle skærme
sociale, dvs. hvis man vil tænde for
en skærm, så skal det være
sammen med en eller flere andre.

Derudover må man ikke gå ind på
spil eller sider med pornografisk
eller blodigt indhold.

Ans Skoles fritidsklub

Disse regler gælder for alle
skærme, dvs. iPads, Chromebooks,
PS3, Wii, computere og telefoner.

er primært rettet mod mellemtrinnet,
men ved behov også mod 7. årgang.
Vi forsøger at skabe nogle rammer i
dagligdagen, hvor der veksles
mellem aktiviteter og afslapning/
hygge med kammeraterne.
Fritidsklubben baserer sit virke på 3
grundlæggende værdier:
Ambition, Nærvær og Sammenhold
Gennem medindflydelse og nærvær
er vores mål/ambition at motivere
børnene til en demokratisk forståelse
og et fælles ansvar – og dermed
også respekt og rummelighed.
Vi har ikke fremmødekontrol, så man
behøver ikke meddele, om børnene
kommer i klub.

Det er dog muligt at lave særaftaler
med de voksne.

Ekstra aktiviteter
Fastelavn
Filmhygge
Halloween
Gys og Gru (i Fritten)
Juleaktiviteter i december
Drengeaften
Pigeaften
Shoppetur
Overnatning
Fisketur
Fodboldturnering
Hockeyturnering
Klubben har talent
Den store bagedyst

