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Kære   forældre   i   SFOen  
 
Sikke   en   start   på   foråret   vi   har   haft   -   udfordrende   og   lærerrig   for   os   alle,   store   som   små.  
Vi   er   så   småt   ved   at   vende   os   til   de   nye   rutiner   der   skal   indarbejdes,   det   går   frem   ad,   stille  
og   roligt.  
Vi   vil   sige   tak   til   jer   for   den   store   opbakning   -   I   har   været   gode   til   få   det   hele   til   at   fungere,  
både   med   at   aflevere   jeres   børn   i   døren   og   med   at   ringe   til   os   om   eftermiddagen,   så   vi   kan  
hjælpe   jeres   børn   ud.  
Vi   glæder   os   dog   til   at   vende   tilbage   til   hverdagen,   hvor   børn   helt   selv   vælger   deres  
aktiviteter   om   eftermiddagen.   Vi   glæder   os   til   at   invie   vores   nye   snitteskur   -   vi   kan   næsten  
ikke   vente   med   at   tage   det   i   brug   :-)   
 
 
Åbningstid  
SFOen   åbner   hver   dag   kl.   6.30-7.50   og   helt   indtil   kl.   8.30   for   førskolen.   Der   er   voksne   der  
spiller   med   børnene   og   voksne   til   at   tage   i   mod   jeres   børn   -   mange   kan   selv   gå   ind   nu   :-)  
Vi   åbner   igen   når   undervisningen   slutter   og   lukker   kl.   17.00   (16.00   om   fredagen).   Der   er   en  
voksen   til   hver   klasse   som   laver   aktiviteter   +   en   blæksprutte   som   hjælper   med   at   sende  
børnene.  
I   behøver   ikke   give   besked   om   hvornår   I   bruger   SFOen.   I   ringer   bare   til   os   på   23699950  
og   så   hjælper   vi   jeres   børn   ud.   Hvis   der   selvfølgelig   ikke   er   faste   aftaler.  
 
 
Førskolen  
Så   er   den   første   uge   allerede   gået.   Det   har   været   en   rigtig   dejlig   uge   med   glade   og  
forventningsfulde   børn   (og   voksne).  
Vi   har   været   meget   udenfor   i   det   skønne   vejr.   Vi   har   været   på   en   lang   tur   i   skoven,   på  
vores   egen   legeplads   og   så   har   vi   været   så   heldige   at   få   lov   til   at   låne   Fugleredens  
legeplads.  
Vi   har   arbejdet   med   bakterier   og   håndhygiejne   -   hvilket   jo   i   disse   corona-tider   er   en   vigtig  
ting.   Derudover   har   vi   brugt   meget   tid   på   leg   og   at   lære   regler   og   rytmer   at   kende.  
I   de   næste   uger   skal   vi   arbejde   med   temaet   “årstiderne”.   I   må   meget   gerne   snakke   om   de  
forskellige   årstider   derhjemme   og   hvad   der   kendetegner   dem.   Vi   skal   lave   en   stor  
fødselsdagskalender   med   de   forskellige   årstider,   så   de   kan   se,   hvornår   de   har   fødselsdag.   
Tjek   meget   gerne   deres   penalhuse.   De   skal   indeholde:   Blyanter,   farveblyanter,   viskelæder,  
blyantspidser,   lineal,   saks   og   limstift.   De   skal   ikke   have   tuscher   med.  
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Vi   glæder   os   til   endnu   en   dejlig   uge   i   førskolen.  
Husk   undervisningen   starter   hver   dag   kl.   8.30.   Mandag   og   fredag   slutter   vi   12.45,   tirsdag,  
onsdag   og   torsdag   arbejder   vi   til   13.30.  
Der   er   nogle   få   førskolebørn   der   stadig   er   lidt   utrykke   ved   den   nye   hverdag   og   her   må  
forældrene   gerne   gå   med   ind   og   aflevere.  
 
 
Udmeldelser   af   SFOen  
Husk   I   skal   udfylde   en   udmeldelsesblanket:  
https://www.riberhusprivatskole.dk/riberhus-privatskoles-sfo/ind-udmeldelse/  
De   elever   der   er   udmeldt   af   SFOen,   kan   stadig   gøre   brug   at   pasning   i   sommerferien.  
Enten   enkelte   dage   eller   hele   uger   som   vi   plejer.  
Vi   plejer   at   holde   en   afslutningsfest   for   3.   klasse   da   de   fleste   elever   stopper   i   SFO.   Denne  
er   udskudt   til   det   bliver   tilladt.   De   elever   der   har   gået   i   SFO   i   3.   klasse   bliver   inviteret.  
 
 
Sommerferien  
I   næste   uge   udsender   vi   en   tilmeldeldings   blanket   til   sommerferien.   I   SFOen   har   vi   åbent   i  
ugerne   27,   28,   31   og   32.   (Førskolen   skal   betale   fra   uge   32.   Fra   den   1/8   bliver   de  
registrerede   som   0.   klasses   elever).  
 
 
Mvh.  
Personalet   i   SFOen.  
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