Kauhajoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kerhot
Seurakunnan kerho on leikin lumoa ja hiljaisuutta.
Lapsi on kerhossa aikuisten silmäterä.
Liikkuminen, käsillä tekeminen, kertomukset ja taide ovat kerhon arkea.
Hiljentyminen, käsien ristiminen ja laulaminen Taivaan Isästä lisäävät
lapsen luottamusta siihen, että elämä kantaa
Kauhajoen seurakunnan kerhot ovat tarkoitettu:
- Päiväkerho 2-3-vuotiaille lapsille (vuonna 2018-2019 syntyneet). Kerho 2h
- Päiväkerho 3-5 vuotiaille lapsille (2016-2018 syntyneet). Kerho 3h
- Iltakerho 5-6 vuotiaille lapsille (2015-2016 syntyneet ) Kerho 1,5h
- Eskarikerhot ovat esikoululaisille (2015 syntyneet). Kerho n. 3h. Ryhmät kokoontuvat kerran
viikossa iltapäivällä eskarin jälkeen. Lapsi voidaan noutaa eskarikerhoon koulukeskuksen eskarista
ja Aron koulun eskarista.
Päiväkerhossa lapsella on omat eväät, eskarikerhoon kuuluu välipala. Kerhokausi alkaa elokuussa
ja päättyy toukokuussa. Seurakunnan kerhot ovat maksuttomia.
Kerhoihin ilmoittautuneista muodostetaan kerhoryhmät. Ryhmäjaossa pyritään huomioimaan
toiveet kerhopaikasta ja ajankohdasta (aamu-/iltapäivä ryhmä). Kaksi kertaa viikossa kokoontuvia
päiväkerhoja ja uusia Iltakerhoja järjestämme toiveiden ja työntekijäresurssien mukaan. Aron
päiväkodista lapsi voidaan noutaa päiväkerhoon. Jos lapsi osallistuu myös kaupungin
varhaiskasvatuskerhoon, pyrimme järjestämään kerhoajan niin, että molempiin kerhoihin
osallistuminen onnistuu.
Päiväkerhojen, eskarikerhojen ja iltakerhon lisäksi Kauhajoen seurakunta järjestää perhekerhoja,
vauvakerhoa, lapsiparkkia, muskaritoimintaa ja perhetapahtumia. Seuraa siis seurakunnan
ilmoittelua netissä: www.kauhajoenseurakunta.fi , Instagramissa: kauhajoenseurakunta ja
Facebookissa Kauhajoen seurakunta ja Kauhajoen seurakunnan varhaiskasvatus.
Myös nykyisistä kerholaisista tarvitaan ilmoittautuminen, jos he jatkavat syksyllä kerhossa.
KERHOPAIKAT 2021-2022
Aron seurakuntakoti, Keskustie 4, 61850 Kauhajoki
- päiväkerhot, eskarikerho, mahdollisesti iltakerho
Lastentalo, Kyntäjäntie 1 61800 Kauhajoki
- päiväkerhot, eskarikerho ja iltakerho
Männikön kerhohuone, Tuomaantie 3, 61800 Kauhajoki
- päiväkerhot
Tiedot kerhopaikoista postitetaan koteihin toukokuussa.
Kysymyksiin vastaa nuorisotyönohjaaja Merja Alapiha: merja.alapiha@evl.fi, puh: 050 303 5450
Ilmoittautumislomakkeen palautus: Kauhajoen seurakunta, varhaiskasvatus, Kyntäjäntie 1, 61800
Kauhajoki. Sähköpostilla: merja.alapiha@evl.fi. Tai seurakunnan lastenohjaajille

Palauta lomake 7.3.2021 mennessä

Ilmoittautuminen Kauhajoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kerhoihin
Lapsen nimi:

__________________________________________________________

Lapsen syntymäaika:

__________________________________________________________

Lähiosoite:

__________________________________________________________

Postinumero:_____________ Postitoimipaikka: _________________________________________
Huoltajat:
Nimi:_______________________________________________ Puh: ________________________
Osoite: __________________________________________________________________________
Sähköposti:_______________________________________________________________________
Nimi:______________________________________________ puh: _________________________
Osoite: __________________________________________________________________________
Sähköposti:_______________________________________________________________________

Ilmoitan lapsen: Päiväkerhoon_____

Eskarikerhoon:______

Iltakerhoon:______

Kerhopaikka:
Ensisijainen kerhopaikka: _______________ Toinen mahdollinen kerhopaikka:________________
Toiveet jos ilmoitat lasta päiväkerhoon päiväkerhoon:
Sekä aamu- ja iltapäivä sopivat: _______

Aamupäivä: ______

Iltapäivä: ______

Toivon että lapsen päiväkerho on: 1 kertaa viikossa:_______

2 kertaa viikossa: _________

Toivon että lapsi noudetaan kerhoon:
Koulukeskuksen eskarista: _______
Aron eskarista: _______

Aron päiväkodista: _______

Lapsi osallistuu myös kaupungin varhaiskasvatuskerhoon

Kyllä_____

Ei_______

Saako seurakunnan varhaiskasvatus tehdä yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa lasta
koskevissa kerhojärjestelyissä?
Kyllä: ___________
Ei: ____________
Lapsen päivähoitopaikka. Hoitajan nimi ja puhelinnumero: ________________________________
________________________________________________________________________________
Kertoisitko lapsesta. Meidän lapsi on:_________________________________________________
________________________________________________________________________________
Toiveita, lisätietoja:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Päiväys ja huoltajien allekirjoitus:

______________________________________________
______________________________________________

