Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2018–2019
MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULU
HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAINEN KOULU
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

HJK:n iltapäivätoiminta Munkkivuoren ala-asteen koulu
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Jalkapalloklubi ry (HJK)
Osoite: Munkkivuoren ala-asteen koulu, Raumantie 2, 00350 Helsinki
Lisätietoja: Laura Salmi 040 760 0829
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta, liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa
koulupäivän jälkeistä toimintaa. Ryhmä toimii koulun tiloissa.

Seurakunnan iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Munkkiniemen seurakunta
Osoite: Munkkivuoren kirkko, Raumantie 3, 00350 Helsinki
Lisätietoja: puh. 050-5378981
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00. Seurakunta järjestää omaa toimintaa kello 16.00-16.30.
Tietoja toiminnasta: Iltapäivätoiminta on Munkkiniemen seurakunnan yksi toimintamuoto. Haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista
kasvua vapaan leikin ja monipuolisen toiminnan keinoin, lasten toiveita kuunnellen ja ryhmän perheiden katsomuksia kunnioittavalla
tavalla.

Stadin nuorisoseurojen iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Stadin Nuorisoseurat ry
Osoite: Munkkivuoren nuorisotalo, Raumantie 5, 00350 Helsinki
Lisätietoja: puh. 040 824 6554
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: Päivittäin monipuolista ohjattua tekemistä, virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle: ulkoilua, liikuntaa,
askartelua, musiikkia, ilmaisua ja retkiä viikon teemaan liittyen. Lisäksi iltapäivän aikana on mahdollisuus läksyjen tekoon, vapaaajanviettoon kavereiden kanssa tai lepoon tututussa ja turvallisessa ympäristössä, Munkkivuoren nuorisotalon tiloissa.

HJK:n iltapäivätoiminta ranskalais-suomalainen koulu
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Jalkapalloklubi ry (HJK)
Osoite: Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Raumantie 4, 00350 Helsinki
Lisätietoja: ryhmä 040 830 5980, Laura Salmi 040 760 0829
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta, liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa
koulupäivän jälkeistä toimintaa. Ryhmä toimii koulun tiloissa. Toimintakieli on suomi.

HJK:n iltapäivätoiminta Talihalli
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Jalkapalloklubi ry (HJK)
Osoite: Talihalli, Huopalahdentie 28, 00350 Helsinki
Lisätietoja: ryhmä 044 500 6360, Laura Salmi 040 760 0829
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta, liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa
koulupäivän jälkeistä toimintaa. Lapset haetaan Helsingin ranskalais-suomalaiselta koululta ja kävellään yhdessä Talihallille.
Toimintakieli on suomi.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA
Leikkipuisto Ulvila
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Osoite: Ulvilantie 17–19, 00350 Helsinki
Lisätietoja: puh. 09-310 41760
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.30
Tietoja toiminnasta: 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.

