Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2018–2019
LATOKARTANON PERUSKOULU
HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULU
Koulujen iltapäivätoimintaan haetaan ja leikkipuistoihin ilmoittaudutaan omilla lomakkeilla 24.1.–27.4.2018.
Lomakkeita saa kouluilta, toimintapaikoista ja leikkipuistoista sekä osoitteesta www.hel.fi/iltapaivatoiminta. Lomake palautetaan
määräaikaan mennessä siihen toimintapaikkaan, johon haetaan tai ilmoittaudutaan.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULUISSA
Päätös perusopetuksen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 29.6.2018 mennessä.
Asiakasmaksut
§ 100 e/kk, kun toiminta päättyy klo 16.00
§ 120 e/kk, kun toiminta päättyy klo 17.00
Lisätiedot toiminnan järjestäjiltä ja aluekoordinaattorilta. Yhteystiedot osoitteessa www.hel.fi/iltapaivatoiminta > Toimintapaikat

ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA
Sijoitusilmoitus leikkipuistojen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajalle 1.6.2018 mennessä.
Leikkipuistojen iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua myös toimintakauden aikana.
Toiminta on maksutonta. Mahdollisuus maksulliseen välipalaan 36,10 e/kk
Lisätiedot leikkipuistoista. Yhteystiedot osoitteessa www.hel.fi/iltapaivatoiminta > Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULUISSA

Latokartanon peruskoulun iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Osoite: Agronominkatu 22, 00790 Helsinki
Lisätietoja: puh. 050 302 9809
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00
Tietoja kerhosta: Iltapäiväkerhossa tarjotaan turvallista ja monipuolista toimintaa sekä välipalaa. Lapsilla on mahdollisuus leikkiin,
askarteluun, liikuntaan ja ulkoiluun. Toiminnassa on tilaa lapsen omalle luovuudelle!

Latokartanon peruskoulun iltapäivätoiminta / Liikkis
Toiminnan järjestäjä: Liikkis iltapäivätoiminta
Osoite: Leskirouva Freytaginkuja 9, 00790 Helsinki
Lisätietoja: www.ipliikkis.fi, ryhmä puh. 040 761 5422, toiminnanjärjestäjä puh. 0400 467 128
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja kerhosta: Liikkis toimii Latokartanon peruskoulun yhteydessä. Tavoitteenamme on luoda lapsille mukava, monipuolinen,
liikunnallinen ja innostava iltapäivä luotettavien aikuisten kanssa. Toimintamme pitää sisällään päivittäisen välipalan lisäksi liikuntaa,
ulkoilua, läksyjen tekoa, askartelua, piirtämistä, lautapelien pelaamista jne. vapaata leikkiä unohtamatta.

Viikin kirkon iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Malmin seurakunta
Osoite: Agronominkatu 5
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen ohjaaja Johanna Laurinen, Malmin seurakunta, p. 09 2340 4576 / johanna.m.laurinen@evl.fi.
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00. Kerhon aukioloaika klo 12.00-16.30.
Tietoja kerhosta: Iltapäivätoiminta on Malmin seurakunnan yksi toimintamuoto. Haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua
vapaan leikin ja monipuolisen toiminnan keinoin, lasten toiveita kuunnellen ja ryhmän perheiden katsomuksia kunnioittavalla tavalla.

Viikin norssin iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Osoite: Viikin normaalikoulu, Kevätkatu 2
Lisätietoja: puh. 050 338 7130
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja kerhosta: Monipuolista toimintaa kuten askartelua, ulkoilua ja leikkiä

Luonnossa kotonaan iltapäivätoiminta Tuulenhuiske
Toiminnan järjestäjä: Skidit Liikkuu ry
Osoite: Laivuri Petterin kuja 3
Lisätietoja: ryhmän puh. 050 430 4836, Skidit liikkuu ry, puh. 044 011 0751
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja kerhosta: Iltapäiväkerho Luonnossa kotonaan Tuulenhuiske kutsuu lapset liikkumaan ulos ja retkeilemään luontoon.
Kerhoviikkoon kuuluu ulkoilua ja retkeilyä, leikkejä ja sporttisia pelejä sekä luonnon havainnointia ja kädentöitä. Turvallisessa ja
positiivisessa ympäristössä on kivaa seikkailla ja liikkua. Kerhossa jokainen lapsi kohdataan omana itsenään ja hänelle annetaan tilaa
kasvaa ja kehittyä omista lähtökohdistaan käsin. Lapsia rohkaistaan omaan ajatteluun, liikkumiseen ja luonnon arvostamiseen.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA

Leikkipuisto Viikkari
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Osoite: Laivuri Petterinkuja 3, 00790 Helsinki
Lisätietoja: puh. 09 310 58882
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.30
Tietoja kerhosta: Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa toimintaympäristössä. Koulujen
loma-aikoina leikkipuistoissa järjestetään toimintaa; päiväleirejä, retkiä ja mukavaa tekemistä koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan
lomien lähestyessä.

