The Monkshouse Bafta
Club jest otwarty kazdego dnia od 7:30-8:45
i jest prowadzony przez
Pania Inglis oraz innych pracowników szkoły.

Klub pozwala dzieciom integrowac sie,

spedzac mile czas z

przyjaciolmi, z ktorymi moga podzielic sie wszystkimi fantastycznymi
rzeczami, ktore wydarzyly sie poprzedniego dnia, podczas zdrowo
przygotowanego sniadania.
Oprocz pysznego sniadania maja możliwość wspólnej zabway oraz prowadzenia ciekawych
dyskusji.
Nursery, Reception, Year 1, 2 & 3, 4, 5 & 6

£3.00 za sesję
Aby zarezerwowac miejsce prosimy o wypełnienie formy oraz jej zwrot wraz z płatnoscia do
środy rana.
Forma musi być zwrócona do recepcji szkoły do środy poprzedzajacej tydzień, w ktorym
rezerwuja Państwo miejsce.

Klub po szkole trwa od 15:00-17:30.
Dzieci maja wolny wybor podczas popludniowego klubu. Jest
tam wiele róznych zabaw oraz cwiczen takich jak: kolorowanki,
czytanie, ogromny wybor zabawek, gry i zabawy planszowe,
komputery oraz zajęcia plastyczne.

Klub jest bardzo nieformalny i skupiamy sie głównie na tym czym interesują
się dzieci oraz na tym co w danym dniu chcą robić.
Uczniowie sami wybierają sobie zabawe lub ćwiczenia,
które chcą wykonywac. Kiedy pogoda dopisuje dzieci
wychodzą na podwórko.

Zazwyczaj po krótkiej

zabawie, dzieci siadają do stolów aby zjeść pyszne
przekąski. Zwykle sa to chlebki pitta z zóltym serem, bulki, tosty,
babeczki oraz pyszne owoce.

Koszt popołudniowego klubu wynosi £3.00 za godzine (15:00-17:00) i £1.50 od 17:0017:30

Zasady rezerwacji miejsca są takie same jak przy zamawianiu porannego klubu.

Prosimy mieć na uwadze, że aby otrzymać zwrot kosztów będzie się należal jedynie gdy
sesja zostanie anulowana przynajmiej 24 h wczesniej.

Jesli potrzebuja Państwo wiecej informacji prosimy dzwonic pod numer

01775 722006

lub wyslac email bec.inglis@monkshouse.lincs.sch.uk

Bafta Club Co-Ordinator

Mrs Bec Inglis
Kadra pracującapo

Mrs Williamson Miss Wilkins
Mrs Everett Mr James
Mrs McHugh Miss Elleston
Mrs Beeston

After School Club Assistants

Mrs Williamson, Miss Wilkins, Mr James, Mrs Beeston, Miss Elleston

