
Liikuntakerhot lokakuussa 

 Maanantaisin on parkour-kerho (yläkoulun liikuntasali): 

klo 14.00 – 15.00 (1- 3 luokkalaisille). Julia hakee lapset alakoulun pihalta                                                        
klo 15.00 – 16.00 (4- 6 luokkalaisille). Lapset tulevat itse yläkoulun liikuntasalille. 

Tiistaisin on monipuolinen liikuntakerho (lähimaastossa, alakoulun tai ammattikoulun 

salissa). Kokoontuminen alakoulun pihalla. 

4.10. sählyä  (alakoulun sali /  ammattikoulun sali)                                                                                                                                                      
klo 12.00–13.00 (1- 2 luokkalaiset), klo 14.00- 15.00 (1- 4 luokkalaiset) 

11.10.   EXTRA kerho:  ekoaseammunta (B-talon kerhotiloissa)                                                                                                                                 
klo 12.00–13.30 (1- 2 luokkalaiset), klo 14.00- 15.00 (1- 4 luokkalaiset)                                                                    
klo 15.00- 16.00 (4- 6 luokkalaiset) 

18.10.   makkaranpaistoretki satupolun kodalle (hotellin Herkon maastossa)                                                                                                                                                                  
klo 12.00–13.00 (1- 2 luokkalaiset), klo 14.00- 15.00 (1- 4 luokkalaiset). Ilmoita, jos pääset (makkaran 
tilaamista varten) 

Kerhoissa tarjotaan välipalaa (pillimehua, välipalakeksiä, hedelmiä, jogurttia) Ilmoita, jos lapsellasi on 
allergioita. Tarvittaessa haetaan iltapäiväkerhotoiminnassa olevat B-talolta mukaan ja tuodaan takaisin B-
taloon.                                                                                                                                              
Ilmoittautuminen kerhoihin sähköpostilla:  julia.nifakina@taivalkoski.fi  tai tekstiviestillä: 040 860 8991  
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