E-sport

JUST DANCE
Just Dance er der,
hvor vi har en fest.
Vi gemmer os nede i
auditoriet, skærmen
er rullet ned og der
er højt musik på
anlægget.

E-sport er for alle klubbørn fra 3. til 6.klasse. Vi
bruger E-sport computerne på torvet hver torsdag
fra kl.15 til 16. PÅ e-sport kommer du til at spille
forskellige spil i hold men også mod hinanden. Det er
både for begynder og øvede.

Vi hopper på youtube og finder Just Dance numre og
så er festen i gang. Drenge og piger danser så sveden
flyver af panden, og hofterne er trætte, når man
kommer hjem om eftermiddagen. Der er grin, latter
og rigtig god stemning.

VÆRKSTEDER

Aktiviteter i skoleåret 2018-2019
Mandag

I vores cykelværksted kan du lære at reparere
klubbens mooncars og cykler, men du kan også få
hjælp til at arbejde på din egen cykel. Du skal bare
selv tage reservedele med, og så fixer vi din cykel
sammen.

Udeliv
Spil
Værksted i Gøngehuset fra 3.kl.
Tirsdag
Bål
Krea
Spil
Hurlumhej i køkkenet
Onsdag Udeleg og cykler
Krea
Bevægelse ude /inde
Torsdag Krea
Bevægelse ude / inde
E-sport fra 3.kl.
Fredag
Just Dance
Håndværk og design værksted
Klub i Gøngehuset fra 3.kl.
Svend Gønge-skolens skoleklub i Lundby

Svend Gønge skoleklub
Vi er vilde med vores klub, for vi har nogle gode
traditioner og fester, og så er det sjovt, når der
kommer kunstnere og dansere udefra.

Skoleklub er et tilbud til alle
børn fra 0. til og med 6.klasse.
Klubben er åben hverdage fra
kl.6-8 og igen fra kl.14 til 17:00
(fredag til 16:30)

Vores klub har plads til alle, og vi har et udbud af
aktiviteter for alle aldersgrupper. Det har vi takket
være vores erfarne og kompetente pædagoger, som
arbejder sammen med børnene om at styrke deres
relationer, færdigheder og selvtillid.
Børn har forskellige behov i løbet af eftermiddagen,
og der er altid mulighed for fordybelse, for
fællesskab og for afslapning.
Vi er til for børnene, og vi har forventninger og
aftaler, som vi støtter børnene i at indfri.
Indmeldelse sker på borger.dk
Pris pr. måned: kr.815,- (50% søskende tilskud)
Vi aftaler gerne en prøveperiode

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Svend Gønge-skolens kontor på tlf. 55 36 38 38 eller
Indskolingsleder Lykke Larsen på tlf. 30 56 00 13

BÅL & KLATRING
Vi har en ugentlig båldag
– hele året. Vi går til
Gøngehuset, hvor vi har
legeplads, svævebane,
kælkebakke, bålplads,
skov og mooncar bane.
Vi laver et lille måltid på
bål. Det kan være suppe, snobrød eller eksotiske
bålretter som mælkebøtte pandekager, supper,
brændenælde chips og lignende.
Vi har en klatreinstruktør ansat, og
har derfor også mulighed for at
komme højt til vejrs – altså rigtig
højt op i træerne. Mens andre kan
hygge sig i hængekøjen

HURLUMHEJ I KØKKENET
I hurlumhej køkkenet
har vi det hyggeligt
og sjovt, mens vi
lærer at smage til og
lave forskellige ting i
et køkken.
Vi laver saft, marmelade, pesto,
pizzasnegle, pastasalat, brød og
kager. Og vi sylter og henkoger. Vi
er altid friske på at prøve noget
nyt. Og alle i klubben smager
selvfølgelig, de ting vi tryller frem i køkkenet.
Vi sætter stor pris på friske og lokale råvarer, og vil
meget gerne modtage urter, frugt og grøntsager.

KREATIV

BEVÆGELSE UDE OG INDE
I Kreativ er der mange
muligheder, og plads til
at vælge imellem flere
forskellige
aktiviteter
den samme dag.

Her lærer du at hjælpe andre, og man lærer selv en
masse nyt. Vi arbejder med forskellige materialer:
stof, filt, ler, sten, uld, garn, krympeplast, glas, gisp,
farver, perler, og maling af forskellige typer m.m.
Årets traditioner og højtider har god plads blandt
vores tilbud i kreativ, og der er også plads til at lave
fødselsdagsgaver og andet løbende.
Der vil være dage, hvor kun en enkelt aktivitet kan
vælges. Det sker fx, når vi præsenterer børnene for
en ny aktivitet eller hvis aktiviteten kræver særlig
meget plads.
UDELIV
I skoleklubben har vi i Udeliv
fokus på FNs fire Verdensmål: Rent vand & sanitet,
Bæredygtig energi, Livet i
havet & Livet på land.
Vi undersøger emner som:
Naturens spisekammer, vind, klatring, farver, lys &
mørke, varme & kulde, skovens dyr, planter, liv på
land og i vand. Vi undersøger og oplever livet
omkring os.

Bevægelse kan være hårdt, og det
kan være dejlig afslappende. Nogle
gange kommer pulsen helt op, og
hjernen bliver sat på hårdt arbejde.
Andre gange tager vi det helt roligt.
Vi har aktiviteter ude og inde. Ude kan det være
aktiviteter som QR-løb, skattejagt, stafetløb,
rundbold, 60 m løb, skov-stratego, længdespring og
boldspil. Vi bruger sportspladsen, krattet og bakken.
Vi har også Leg på streg i skolegården.
Inde aktiviteter kan være yoga, massage, dans,
gamle og nye lege og spil. Vi har bevægelsesrum og
vi har stor sportshal. Vi har solo-trampoliner og
klatrebakke.
Aktiviteterne vil altid passe til vejret, og til de børn,
der gerne vil deltage.
HÅNDVÆRK OG DESIGN VÆRKSTED
I håndværk og design
værkstedet får du lov
til at udfolde dine ideer
og forme og designe.

Vi kan lave redskaber, tegne,
forme, bygger, snitte, file,
save, måle, male, limer, brænde i træ, læder og
meget andet. Det er dit rum for udfoldelse og vi
lover, at du lærer noget nyt.

