Cygnaeus Morgonklubb rf.

MORRIS &
EFTIS
i Cygnaeus skola och Braheskolan
läsåret 2020-2021

Morgonklubb, morris, för åk 1-4 i Cygnaeus skola
och för åk 1-2 i Braheskolan
•

Morris i Cygnaeus är öppet alla skoldagar 7.15-9.15 i utrymmen invid
skolans matsal

•

Morris i Brahe är öppet alla skoldagar 7.10-9.10 i utrymmen invid
skolans matsal

•

Morgonklubben kan utnyttjas en eller flera dagar i veckan enligt ert
behov

•

Det finns möjlighet till frukost i skolans matsal (mera information under Avgifter på nästa sida)

•

OBS! Första gången barnet kommer till morris bör han/hon följas av
en förälder!

Eftermiddagsklubb, eftis, för åk 3-4 i Cygnaeus skola
•

Eftiset är öppet alla skoldagar 12.20-16.30 i Cygnaeus skola

•

Eftiset har ett eget, rymligt utrymme

•

Eftis kan utnyttjas en eller flera dagar i veckan enligt ert behov

•

Det finns möjlighet till mellanmål (mera information under Avgifter
på nästa sida)

•

Eftermiddagsklubben är fritidsbetonad. Vi erbjuder varierande
sysselsättning: utevistelse, mellanmål, läxläsning, pyssel, spel, fri
lek m.m.

För mera information:
http://morris.webbhuset.fi

Avgifter
Medlemsavgiften betalas av alla familjer som utnyttjar morris
och/eller eftis
•

Medlemsavgiften är 60,00 euro per familj för hela läsåret

•

Medlemsavgiften gäller för både morris (Cygnaeus och Brahe) och
eftis (Cygnaeus, för elever i åk 3-4)

•

Avgiften betalas vid terminsstarten på hösten

•

Årsmötet fastställer medlemsavgiften

Inbetalningen görs så här:
Kontoinnehavare: Cygnaeus Morgonklubb rf
Bankkonto: IBAN FI64 6601 0010 5130 26 (Ålandsbanken)
Summa: 60,00 EUR
Referens: 1012

Deltagaravgiften betalas kontant utöver medlemsavgiften
•

Morris kostar 1 euro/dag/barn

•

Eftis kostar 2 euro/dag/barn

•

Deltagaravgift betalas de dagar barnet deltar

•

Deltagaravgiften betalas till klubbledaren

Köp av kort för morgonmål och/eller mellanmål, Arkea
•

Morgonmålet och mellanmålet ordnas av Arkea i skolans matsal

•

Kortet berättigar till frukost under morristid och till mellanmål under
eftistid

•

Morgonmålet serveras kl. 7.30-8.30 (Cygnaeus) och kl. 7.45-8.15
(Brahe)

•

Mellanmålet serveras kl 14.15 (Cygnaeus)

•

Kortet betalas i Arkeas nätbutik: https://verkkokauppa.arkea.fi

•

Se mer info om hur inköpet görs:
http://www.arkea.fi/sv/kostservicen/domäner/mellanmål-i-skolor

Cygnaeus Morgonklubb rf.

Kontaktuppgifter till klubbledare
Cygnaeus skola
Morris– och eftisledarna nås på mobilnummer: 050 5991514 (morris) och
040 3237263 (eftis)
e-post: eftermiddagsklubben@gmail.com

Braheskolan
Morrisledarna nås på mobilnummer: 044 2356376

Se mer information om föreningen, finansieringen och styrelsen på
http://morris.webbhuset.fi

OBS!
Cygnaeus Morgonklubb rf.:s årsmöte hålls den 28.10.2020
kl. 18:00 i Cygnaeus skolas matsal.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Mera information kommer att finnas på webbsidan
närmare tidpunkten.

