Viikarit -iltapäivätoiminta Meritorin koulussa

Toimintamme pohjautuu perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen
periaatteisiin. Yhteistyömme koulun kanssa on avointa ja sujuvaa. Noudatamme koulun arvoja
sekä toimintamalleja suunnitellessamme toimintaa. Kuuntelemme myös vanhempien ja lasten
toiveita suunnittelussa. Tavoitteenamme on kasvatuskumppanuus.

Luomme lapsille mieluisan ja turvallisen iltapäivän leikkien, liikkuen ja kädentaitoja
harjoittamalla. Osaavat, turvalliset ja välittävät aikuiset ovat luovat lämpimän ja iloisen
ilmapiirin kerhoomme. Tarjoamme virikkeellistä toimintaa, jossa lapset ovat pelanneet,
leikkineet, levänneet ja tehneet läksyjään. Lapset ovat osallistuneet jaksamisensa mukaan
erilaisiin teema- ja puuhatuokioihin. Toiminnassamme näkyy kiireettömyys, iloisuus ja
avoimuus, jossa lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi.

Pieni koululainen saa iltapäivän aikana mukavia elämyksiä kivojen kavereiden ja turvallisten
aikuisten kanssa. Päiväämme kuuluvat välipala, teemahetki ja ulkoilu. Läksyjen tekemisestä
sovimme vanhempien kanssa.

Toimintamme tukee lapsen hyvän itsetunnon kehittymistä ja auttaa lapsia luomaan hyviä ja
pitkälle kantavia ystävyyssuhteita. Tuemme lasten sosiaalista kanssakäymistä ja autamme
heitä solmimaan ja ylläpitämään ystävyyssuhteita.

Jokapäiväinen toiminta
Iltapäiväkerhon toiminta perustuu pienryhmiin, joissa toimii yksi ohjaaja. Elo- ja syyskuun
aikana seuraamme lasten välistä yhteensopivuutta ja tutustumme toisiimme. Teemme koe
ryhmiä erilaisen ohjatun toiminnan muodossa. Ryhmiä suunniteltaessa otamme huomioon
ilmoittamanne lapsen toive kaverit. Varsinaiset ryhmät muodostuvat syys- ja lokakuun aikana.

Aloitamme päivän ulkoilulla, jolloin lapset osallistuvat ohjattuun tai vapaaseen toimintaan.
Kaikki toiminta on valvottua. Ulkoilusta siirrymme välipalalle ja välipalan jälkeen lapset siirtyvät
pienryhmässä ohjaajan kanssa läksyjentekoon. Läksyjentekoon on varattu puoli tuntia aikaa.
Läksyjen jälkeen menemme ulos, jossa on erilaisia ohjattua ja vapaata toimintaa. Luokkien ja
liikuntasalin vapauduttua järjestämme myös sisällä erilaista toimintaa.
Joka päivä toimintamme alkaa klo 12:00 ja jatkuu osa-aikaisilla klo 15:00 asti ja kokoaikaisilla
klo 17:00 asti. Lapset siirtyvät kerhosta omin toimin kotiin elleivät vanhemmat ole ilmoittaneet
lapsen hakua koskevia ohjeita ennen toiminnan alkamista. Eli osa-aikaiset lähtevät kotiin klo
15:00 ja kokoaikaiset klo 17:00. Pyydämme, että ilmoitatte sähköpostitse tai tekstiviestillä
lapsenne arjesta poikkeavat poistumiset ennen toiminnan alkua. Sähköpostilla noin 1 vrk.
aikaisemmin ja tekstiviestillä viimeistään klo 11.00 poikkeuspäivänä. Näin voimme varmistaa
sen, että toiveenne lapsenne poikkeavista päivistä toteutuvat. Kaikesta lapsen hakuun ym.
liittyvistä muutoksista pyydämme ilmoittamaan pyynnön joko sähköpostitse tai allekirjoitettuna
paperilla. Muistattehan ilmoittaa myös iltapäivätoimintaan lapsenne poissaolosta.

Välipala
Välipala syödään klo 13:30–14:15 välisenä aikana, mutta jos lapsenne tulee myöhemmin
kerhoon tms., pyrimme varaamaan välipalaa jääkaappiin lapsellenne. Ruokailussa
noudatamme hyviä ruokailutapoja.

Viikareiden arvot
· Turvallisuus
· Kiireettömyys
· Lapsuuden suojelu
· Kunnioitus
· Käytöstavat
· Huomioon ottaminen
· Suvaitsevaisuus
· Positiivinen asennoituminen
· Vastuullisuus
· Työn arvostaminen
· Tasa-arvo
· Monikulttuurisuus
· Demokratia

Kerhosäännöt
Noudatamme koulun sääntöjä, mutta luomme lasten kanssa kerhon omat säännöt, joissa
otamme huomioon Viikareiden arvopohjan ja koulun omat säännöt. Säännöistä tiedotetaan
vanhemmille, kun ne on tehty yhdessä lasten kanssa.

Yhteystiedot
Sähköposti meritori@viikarit.fi
Puhelin 041 5188 943

