Juniorklub Grotten Birkemosevej 11 4220 Korsør
kontakt. Tlf. 58370172 lokal 5
Leder Ole Skjalm 51423507
Souschef Lene Geneser 51423508
PS. Vi bor nede i fløjen ved heldagsskolen ved Brages vej
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Vedrørende
4 klasse.
er&pasningsgaranti.
Plads til 4. kl. koster
pr. mdr. Der
kr. 534
5-7 klasse pr. mdr. kr. 226,Indmeldelse
Vedrørende
klasse
. er et link som henviser til siden. indsæt link i browser.
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Ved andre aftaler bedes du ligeledes også kontakte Grotten.
Grotten og lave en aftale som vi gerne hjælper dig og dit barn med.
Ved
andre aftaler bedes
du ligeledes ogsa kontakte Grotten.
Åbningstider.
Juniorklub
Mandag, tirsdag, onsdag & Torsdag kl. 14-17 & Fredag kl. 14-16

Priser:
Ferie-åbent. Mandag –fredag kl. 8-16

Plads
til 4. kl. koster
pr.lukket
mdr. kr.i 534
& 5-7 klasse
mdr. kr. 226,-øvrige klubber, MEN 4 klasses
PS. Grotten
holder
juleferien
som pr.
kommunens
medlemmer tilbydes pasning i den af kommunes udvalgte SFO som holder nødåbent.
Der er tilmelding ved dette tilbud.
Ture.
Når Grotten tager på tur kan det være at vi lukker lidt tidligere, hvis du skulle have
problemer med pasning af dit/dine børn bedes du give besked så vi kan afhjælpe
problemet. Det vil fremgå af sedlen om turen den forventede hjemkomst tid.
Forplejning
Skulle dit barn blive sulten på dagen, er det en god ide at tage en madpakke med til
Grotten, hvor den også kan nydes. I ferier tilbyder vi sommetider et let måltid mad,
men husk stadigvæk madpakken.

Om Grotten
Grotten juniorklub er en traditionel juniorklub med et bredt udvalg af aktiviteter
og muligheder for vores medlemmer. Vi er en klub der lægger vægt på
rummelighed og plads til forskellighed. Vi er en sund klub som vægter motion og
friluftsliv højt. Ligeledes har vi et stort udvalg af kreative aktiviteter, så der er
noget for alle...... Vi har en god medarbejder gruppe som favner bredt, er meget
engageret og som ligger rigtig meget energi i at skabe ”verdens” bedste klub 
Aktiviteter:
Vi har mange forskellige aktiviteter i klubben. Vi danser, laver bål, fodbold, maler,
laver smykker, tager på ture, fisker, laver mad, spiller counterstrike, og ja vi
kunne blive ved  Børnene skal selv holde sig orienteret om hvad der sker af
aktiviteter i klubben, samt selv tilmelde sig disse!
På Facebook har vi vores mest brugte side Grotten junior og ungdomsklub.
Her kan I se vores ugentlige program, samt finde tilmeldinger til vores større
aktiviteter såsom overnatninger og ture ud af huset m.m.
På Facebooksiden har vi også vores galleri hvor vi ligger fotos ind. Det er helt
klart et besøg værd. Enkelte aktiviteter koster lidt ekstra betaling.
Medbestemmelse:
I klubben praktiserer vi medbestemmelse dvs. børn og forældre er meget
velkommen til at komme med forslag til nye aktiviteter, samt ideer der kan gøre
klubben endnu bedre.
Ungdomsklub.
Klubben har åbent hver mandag og onsdag 18.30-21.30.
I ferien normalt lukket men kan holde åbent, hold dig orienteret.
Det er gratis men koster 25 kr. pr ½ år.
Du kan gå i ungdomsklub fra 6 klasse til du fylder 18 år.
I Grotten kan du hænge ud og få en god snak med personalet og rådgivning til
livets problemer og uddannelse.
Du kan også blive DJ, spille pool, Airhocky, sport i salen m.m
Sidst men ikke mindst:
Har du/I spørgsmål, stort som småt, så ser vi meget gerne at du/I tager jer tid til
at kigge ind i klubben. Vi giver gerne en kop kaffe/te! Kniber det med tiden så
ring eller send en mail til os. Besøg vores hjemmeside eller bedst Facebook
Grotten Junior og ungdomsklub. Så får du et indblik med alle de gode tilbud og
oplevelser der er på programmet i den efterfølgende uge.

