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Virikekerho
Kerhoon tuleminen on suuri
muutos lapsen elämässä. Hän
siirtyy silloin kodista
suurempaan lapsiryhmään.
Näin ollen kotihoidossa olevat
lapset saavat mahdollisuuden
leikkiä kerhossa ikäistensä
lasten seurassa sekä nauttia
muista kerhokertaan kuuluvista
asioista. Toiminnan teemoina
ovat mm. leikki, liikunta,
musiikki ja kielellinen kehitys.
Kerhossa lapsia kannustetaan
omatoimisuuteen ja jokaisella
kerhokerralla harjoitellaan
myös ryhmässä toimimisen
taitoja.
Virikekerhossa teemme
yhteistyötä alueen päiväkotien
sekä kunnallisten
perhepäivähoitajien, neuvolan
ja seurakunnan kanssa.

Kerhon käytäntöjä

Lapsen sairastuessa

Lapsen tullessa kerhoon sekä
lähtiessä sieltä kohtaamme
hänet tuovan aikuisen, jolloin
päivittäiset kuulumiset ja viestit
tulee vaihdettua.

Kun lapsi on sairaana,
ilmoitathan poissaolosta
kerhoon. Jos lapsi sairastuu
kerhon aikana, ilmoitamme siitä
heti teille vanhemmille. Lapsi
voi palata kerhoon sitten, kun
hän on oireeton ja voinniltaan
sellainen, että hän voi osallistua
kerhon toimintoihin.

Kerhoon tullessaan lapset
pesevät kätensä. Näin yritämme
vähentää flunssien ym. tautien
leviämistä.

Eväät
Kerhosta lähdettäessä sanomme
käsiheipat.
Aamupäiväkerhot toimivat klo
9-12 ja iltapäiväkerhot klo 1316.

Vaatehuolto
Lapsella tulee olla vuodenajan
ja säänmukainen vaatetus sekä
varavaatteita kerhorepussa.
Sisällä lapsella tulisi olla
jalassaan tossut tai sisäkengät.
Toivoisimme, että lapsen
vaatteet olisi nimikoitu.

Lapset tuovat välipalaksi omat
eväät. Välipalana voi olla esim.
leipä ja juoma ja lisäksi hedelmä
tai vihannes. Eväsrasia ja
juomapullo tulee nimikoida.

Ilmoitukset ja viestit

Perhekerho
Perhekerho on lapsiperheiden
kohtaamispaikka. Sinne ovat
tervetulleita kaikenikäiset lapset
yhdessä vanhempansa/tutun
aikuisen kanssa. Kerho
kokoontuu perjantaisin klo 9-13.
Perhekerhossa toimii MLL:n
perhekahvila klo 10.30-12.00.
Kahvimaksu on 2€/perhe.
Jokainen kerhokerta sisältää
sekä ohjattua että vapaata
toimintaa, jolloin tehdään ja
touhutaan yhdessä.
Perhekerhon ohjelma
suunnitellaan yhdessä kerhossa
käyvien perheiden kanssa.
Ohjatusta toiminnasta vastaavat
päiväkodinopettaja ja
päivähoitaja. Ohjattu toiminta
alkaa noin klo 10.15.

Pääasiassa viestimme
sähköpostilla sekä tekstiviestein.
Toki meille voi myös soittaa.

Tervetuloa Punapaulojen
virike- ja perhekerhoon!

