Dagklubben:
BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup
43 35 28 28
www.basen.htk.dk
Kontingent pr./md.
Kr. 687,00 pr. 1. januar 2011
Vores åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 13.00-18.00
Fredag kl. 13.00 - 17.00
I ferier mandag - torsdag kl. 10.00-18.00
Fredag kl. 10.00 - 17.00
Indmeldelse:
Indmeldelse fås i klubben. Afleveres derefter udfyldt i klubben.
Udmeldelse:
Der er en måneds opsigelsesfrist, man har dog mulighed for at,
udmelde til den 1. eller 15. i måneden.
Bestyrelsen i Basen:
Formand: Christina Vesthede
Næstformand:
Kasserer: Jette Petersen
Bestyrelsens medlemmer:
Mille Reutermann
Joan Hansen
Morten Wiinberg
Ansatte i Basen:
Leder: Ditte Andersen
Souschef: Karin Roberts
Afdelingsleder: Lasse Hvid
Pædagog: Maya Mortensen
Pædagog: Naja Tolstrup
Pædagog: Maiken Apollo Lund (på barsel)
Pædagog: Henrik Steffensen
Pædagog: Bettina Lassen
Pædagog: Tina Olsen (på barsel fra april)
Pædagog: Fatih Candogan
Pædagog: Andreas Flarup Christoffersen
Pædagog: Morten Koch
Uuddannet klubassistent: Sajad Tariq
Uuddannet klubassistent: Stefan Bengtsson
Uuddannet klubassistent: Christian Tønnesen
PGU uddannet: Julie Dedenroth

Basens Mentor

Basens Rapportere
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Abonnement på Basens hjemmeside.

Kunne I tænke Jer at abonnere på
Basens hjemmeside og Basens månedlige
Nyhedsbrev.
Så kan I modtage en mail, når der er
opdateringer eller når nyhedsbrevet
Udkommer.
Så skal I gøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

www.basen.htk.dk.
Tryk på abonnement på højre side.
Opret dig som abonnent.
Skriv dit navn og din e-mail.
Sæt ”hak” ved de ting du/I ønsker at
modtage mail om.
Med venlig hilsen
Basen

Som alle ved er
Basens Sommerfestival
lige for døren.
Vi har brug for FORÆLDRE der
har lyst til at gøre en indsats, for
at Basens Sommerfestival bliver
til en succes!
Al hjælp ønskes i tidsrummet
mellem kl.15 - 20, ring og spørg
om hvad du kan bidrage med.
På forhånd tak for hjælpen!

Torsdag d. 23 juni sadler vi igen vores
mountainbikes op og drøner i skoven.
Hvis vi er heldige er der gode stier og denne
gang uden med mudder!
Du skal medbringe din egen mountainbike,
hjelm, og en dunk vand til turen.
Vi kører kl.15 og er hjemme igen kl.18
Har du spørgsmål om turen,
så hiv fat i Henrik eller Morten

Nu går vi sommerferien i møde.
Sommerferien i Basen er en anelse
anderledes end almindelige skoledage.
I perioden fra mandag den 27. juni til og med fredag
d. 5. august, har vi åbent hver dag fra kl. 10.00 - 18.00.
Og fredagene er det kl.10.00 - 17.00
Vi har planlagt en del ture i løbet af sommerferien.
De dage der ikke er planlagt ture, kan vi sagtens finde på
at tage på impulsive ture ud i det danske sommerland, så
hvis du vil være sikker på at komme med, skal du være her
i Basen senest kl. 10:00.
Det er en rigtig god idé at have din cykel med, så du kan
komme med på vores cykelture.
Husk at få en madpakke og drikkedunk med. Det kan blive
nogle lange dage, hvis man ikke får noget at spise.
Klubben sætter et køleskab til rådighed, så det skal ikke
være en varm madpakke der holder dig tilbage for at tage
det med.
En god ide ville være at tage noget skiftetøj med, da vi kan
finde på at lave vandkamp eller fylde vores badebassin/
pool op til fri vandleg.
Glade sommerhilsner fra personalet i Basen.

Der var også en
street tunirring
.

Her er et gruppe billede
af dem fra turen.

Her skal Mathias til at spille fifa.

Her skulle vi have en kebab.

Der var stor spænding da finalen blev spillet.

Canabalt turneringen blev afholdt Onsdag d.11 Maj.
Vinderen blev Fatih med 8002 meter, af børnene blev
det Ali med 4195meter..
Tillykke til Ali :)
CANABALT TURNERING
Mikkel
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Christian T
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På rollespils turen var
det sjov og alle
angriber alle. :):):)

Vi har fået en hel masse nye børn
her i klubben, som kan lide alt fra
Bordtennis

Til indendørfodboldkampe

Sofa hygge

Til en spændene fifa kamp
og hvad er en klub uden snobrød ?

Lavet af Basens Rapporter
Mads Mortensen

Fordi vi har 2 kolonier i uge 26, vil vi rigtig
gerne vide om dit barn kommer i klubben i
denne uge.
Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten
i klubben og vil sikre os at der er det
personale der skal til.
Udfyld derfor slippen i bunden og aflever
den i klubben.
TAK!

Navn___________________________ klasse___________

Forældreunderskrift___________________________

Hej Alle!
Jeg har de sidste uger haft fornøjelsen af at møde mange af jer
og håber på at jeg vil møde endnu flere af jer i løbet af mit
praktikophold her i
Basen!
For lige at gøre det klart for jer alle, så studerer jeg
global ernæring og sundhed og har gjort det i 2 år. Mit ophold
her i Basen er en del af min uddannelse!
Min uddannelse handler om hvordan man
kan være aktiv og leve sundt, på en
inspirerende og interessant måde, samt
hvad dette betyder for vores hverdag og
vores liv - kort sagt! ☺ Udover dette,
så arbejder jeg deltid i
Fitness Dk som fitness instruktør, hvor jeg
snakker med medlemmer om træning og
kost, samt laver planlægninger for dette, ud
fra hvad folk ønsker at opnå! ☺
Jeg håber som sagt på at møde
ENDNU flere af jer i løbet af mit praktikforløb; jeg håber i har
lyst til at komme til mig med gode ideer til hvad vi kan lave
sammen i løbet af mit ophold her, som f.eks. sjove aktive
initiativer og events! Samtidigt er jeg her for at snakke med
dem af jer som skulle havde lyst til bare at
tage en lille snak omkring sundhed og
hvad det betyder for jer i jeres liv – jeg vil
med glæde sidde ned med jer og høre hvad
I skulle have at sige ☺
Jeg kommer til at være her til d. 1. juli og
glæder mig til fortsat at få en masse sjove
og lærerige oplevelser ☺
Mvh Martin

Kære forslagskasse
Kan vi ikke få et airhockey bord i Basen. ?
Venlig hilsen
Adrian.
Kære Adrian.
Et airhockey bord er virkelig et sjovt spil – helt enig. Men
det er også et bord som koster omkring 5000 kroner for
et ordentligt bord. Det er desværre ikke penge som Basen
lige kan betale for nu, og derfor vil det ikke blive købt
til Basen lige i nærmeste fremtid. Vi vil dog gemme forslaget og have det i tankerne til næste gang vi skal ud
og købe store nye ting til Basen.
Med venlig hilsen
Forslagskassen

Kære forslagskasse
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at Basen begyndte
at sælge appelsinjuice igen. Den smager altså bare
meget bedre end æblejuicen.
Venlig hilsen
?

Kære?
Vi stoppede med at købe appelsin/gulerods juicen,
da Kvickly lukkede i City 2. Siden da er vi begyndt
at handle i Føtex, som desværre ikke sælger gulerods og appelsin juice men kun æblejuicen. Vi har
også spurgt producenten, om vi må købe direkte af
ham, men det svarede han nej til. Du må gerne
hjælpe med at holde øje med vores Økologiske Rynkeby appelsin og gulerods juice, og sige det til en
voksen ,hvis du ser den i en butik i nærheden af Basen.

Onsdag d. 15. juni er der
bowlingtur med klubben til
Want2bowl
Så er vi klar til en super sjov
bowlingtur og her skal du selvfølgelig
være med.
Hvis du ønsker lidt penge med til snold, er 20 kr. et fint beløb.
Der er afgang fra klubben kl. 15:00
og vi er hjemme senest kl. 18:00
Tilmelding senest
Mandag d. 13. juni
Pris: 15 kr.
Min. 8 deltagere.
Hilsen
Fatih og Stefan

Her kan man se fire af De fem
nye mentorer,
som er Maria, Lien, Christina, og
Maja.
Den femte mentor er Diana, men hun
var desværre ikke til stede, den dag
billedet blev taget.

Har du brug for hjælp, kan du altid spørge en mentor,
du skal bare se efter disse trøjer,
Som de vil have på.

Hvis du ikke lige kan huske hvem det er der er mentor så kan du
altid gå ud ved indgangen til Basen hvor der er billede af alle
mentorerne både de nye og gamle.

Til alle der har en mobil telefon

Vi har i en periode nu, oplevet at flere går og filmer samt
tager billeder af andre medlemmer, uden at have fået lov.
Vi vil derfor minde alle om, at man ikke må tage billeder
eller filme andre medlemmer i Basen, uden at man har fået
lov. Derfor er det vigtigt du spørger personen først!!

Venligst respekter dette!
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Jeg har brug for din hjælp,
jeg ved du er skarp til
sms’er! Jeg skal vide hvad
der står her på telefonen!!

67 72 437836 64
237833 845
766637337836

Deltag i konkurrencen. Der bliver
trukket lod mellem alle rigtige
svar. Vinderen kan vælge mellem
et
frugtkort eller en smoothie.

Sidste måneds kendte person var
Chris Rock, det havde ingen gættet.
Prøv igen i denne måned og vind et
frugtkort eller en smoothie.

Tilmeldingsblanketter:
Bowlingtur
Dato: 15. juni
Kl. 15 - 18
Pris: 15 kr.
Seneste tilmelding: 13. juni
Navn:_______________________________________________
Forældreunderskrift:__________________________________
________________________KLIP____________________________________________________________

Mountainbike tur
Dato: 23.juni
Kl. 15 - 18
Pris: Gratis
Seneste tilmelding: 21 juni
Navn:_______________________________________________
Forældreunderskrift:__________________________________
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Asta C.
Maria J.
Louise H.
William P.
Bertil S.
Cecilie R
Adem K.
Idocan T.
Julie J.
Maria K.
Peter C.
Sheila S.
Nicolas M.
Sofie K.
Sofie G.
Marcus R.
Christina TC.
Morten Ø.
Malte N.

TILLYKKE TIL JER ALLE

KALENDER
juni
Uge 22:
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 1 Mad & motion
d. 2 Pigehal
d. 3

Uge 23:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 6 Mad & motion
d. 7
d. 8 Mad & motion
d. 9 Pigehal
d. 10

Uge 24:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 13
d. 14
d. 15
d. 16
d. 17

Uge 25
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 20 Mad & motion
d. 21
d. 22 Mad & motion
d. 23 Pigehal, Mountainbike tur
d. 24

Uge 26:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 27
d. 28
d. 29
d. 30
d. 1 juli

Lukket pga. Pinse
Tirsdags Café
Mad & motion
Pigehal

