
KLUB-NYT        Sorø Privatskole 

Velkommen til ... 

Velkommen til alle nye 4. klasser. Velkommen 

til Gertrud, som er ny pædagog. Og  

velkommen til de nye lokaler i Frederiksvej 1. 

De fleste kender dem, men vi tager dem lige 

igen … ”reglerne”. Ind/udkrydsning sker ved 

ankomst/afgang til/fra klubben af børnene 

selv. Børnene må, efter aftale med forældre, 

gerne være uden for klubben (fx gå ned i  

byen for at købe noget), så længe  

pædagogerne altid ved, hvor børnene befinder 

sig. 

Vi vil gerne være en sund klub, så ingen  

slikspisning. Brug af iPads og mobil (til spil o. 

lign.) er ikke tilladt før efter kl. 16 med  

undtagelse af onsdag, hvor det er okay. 
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Faste aktiviteter: 

 Mandag:  ”Løbeklub” fra kl. 15 (Kåre)  

  Som udgangspunkt Pedersborg sø, i et tempo alle kan være med i.  

 Tirsdag:  ”Mountainbikeklub” fra kl. 15 (Martin)  

  Nede i skoven. Husk ingen deltagelse uden hjelm samt egen cykel.  

   ”Kreaklub” fra kl. 15 (Gertrud)  

  Malerkursus og kreativt værksted på skolen. 

 Onsdag:  ”Musikskolen: Værksted-billedkunst, -håndarbejde, -sløjd”  

  De frivillige undervisningstilbud i Musikskolen er gratis for børn  

  i klubben.  

 Torsdag:  ”Sommerbadeklub” fra kl. 16  

  Ved Skjolden. Badning er frivilligt, men alle tilstedeværende børn  

  går med. 

 Fredag:  ”Vinterbadeklub” fra kl. 15.30  

  Nærmere info følger. Når vinterbadning starter fredage, så stopper  

  sommerbadning torsdage. 

Det sker i klubben 

Starter fra d. 4. september 

Stopper fra  d. 4. september 

Onsdag: Aftenklub (AK) fra kl. 17-20 

AK er eksklusivt for alle, der går i 5.-6. klasse. Vi laver mad, ser film og tager 

på ture ud af huset. Der er ingen mødepligt. Det er gratis for børn i den normale 

klub, der er om dagen. Ellers koster det som udgangspunkt 20 kr. pr. gang, du 

deltager. Derudover betaler I selv for det, I deltager i (fx ture ud af huset). 

Eksklusivt for alle 5.-6. klasser 

   Martin   Kåre 
Spørg os 
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