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          August   2021   
  

Kære   SFO-forældre   og   børn.   
  

Velkommen   tilbage   til   et   nyt   skole-   og   SFO   år.   
Vi   glæder   os   helt   vildt   meget   til   at   komme   igang   med   en   nogenlunde   normal   SFO   igen.   
Vi   starter   blødt   og   corona-venligt   op   med   to   grupper,   som   I   kender   fra   efteråret.   
0.-1.   kl   er   sammen   og   2.-4.   kl   er   sammen.     
0.-1.   klasse   bliver   råbt   op   i   klasserne,   hvor   de   også   får   aktiviteterne   at   vide   og   bliver   
opfordret   til   at   spise   lidt   mad.   
2.-4.   kl   mødes   i   kantinen,   hvor   de   bliver   råbt   op   og   får   aktiviteterne   at   vide.     
I   løbet   af   eftermiddagen   må   børnene   til   enhver   tid   sætte   sig   ved   blæksprutten   og   
spise   lidt   fra   madkassen.     
Snitte,   bål,   krea   er   tilbage   på   planen.   I   får   her   aktivitetsplanen   for   august.   Den   ligger   
også   på   hjemmesiden.   

  
  

Dag   med   klassen   -   onsdag .     
Vi   har   valgt   at   medbringe   det   gode   fra   coronatiden.   Mange   af   børnene/klasserne   har   
haft   gavn   og   glæde   af   at   være   sammen   med   klassen   i   SFO   og   de   primære   voksne  
tilknyttet   klassen   har   fået   et   større   indblik   i   børnene,   legerelationer,   trivsel   etc.   
Derfor   er   hver   onsdag   en   “klassedag”,   hvor   den   voksne   sammen   med   klassen   finder   
frem   til,   hvad   de   skal   lave.   Det   kan   være   tur,   snitte,   hygge   i   klassen,   bage,   krea   etc.   
Så   hver   onsdag   er   klassen   sammen   frem   til   ca.   15.15.   
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    0.   -   1.   kl       

Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

SFO   SFO   
Hygge   og   leg   med  
klassen   SFO   SFO   

Krea   Bål   (indtil   15.30)   
med   primær   
voksen   Krea   Hal   

Legeplads   Snitte     Fuglereden     

Computer/wii   Legeplads         

          

          

          

          

          



    

  
  

Aflevering   og   afhentning.   
Som   Søren   også   tidligere   har   skrevet   ud,   skal   børnene   afleveres   ved   døren   om   
morgenen   ligesom   i   coronatiden.   Det   giver   tydelighed   for   børnene   og   vi   ser   at   
afleveringen   er   meget   nemmere   for   dem.   Vi   har   fået   nogle   enormt   selvhjulpne   børn,   
der   har   helt   styr   på   hvor   deres   ting   og   hvad   de   skal.   Hvis   I   får   brug   for   hjælp,   kan   I   
ringe   til   SFOen   på   2369950,   så   kan   vi   komme   ud   og   hente.   
Om   eftermiddagen   må   I   meget   gerne   komme   ind   og   hente   dem.   Vi   har   savnet   jer   på   
skolen   og   kontakten   og   samtalen   med   jer.   Husk   at   sige   farvel   til   blæksprutten.   

  
  

Personale   i   SFO.   
De   voksne   i   SFOen   er   fra   1.   august:   Asta,   Britta,   Tina,   Inger,   Brian   P,   Brian   J,   Martin,   
Ann-Britt,   Randi   og   Bitten.   Vi   er   ved   at   få   taget   nogle   fine   billeder,   som   I   får   når   de   
er   færdig   redigeret   :-)   
Hver   klasse   i   indskolingen   har   en   kontaktvoksen   i   SFOen,   som   også   deltager   i   
skole/hjemsamtaler,   forældremøder   og   overnatning.   

  
0.a:   Britta   
1.a:   Tina   
1.b:   Inger   
2.a:   Brian   P   
2.b:   Asta   
3.a   og   3.b:   Brian   J   
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    2.   -   4.   kl       

Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

SFO   SFO   
Hygge   og   leg   med  
klassen   SFO   SFO   

Fuglereden   Sal   
med   primær   
voksen   Bål   (indtil   15.30)   Sal   

Krea   Computer/wii     Snitte   Computer/wii   

Snitte       Legeplads   Krea   

        Legeplads   

          

          



    
  

Afkrydningsseddel.   
Afkrydsningsseddelen   er   nulstillet,   så   faste   aftaler   og   sendetider   bedes   sendes   til   
sfo@riberhusprivatskole.dk ,   så   får   vi   det   skrevet   på.   
Husk   at   det   kun   er   2.-4.   kl,   der   selv   må   give   besked   på   om   de   skal   sendes   eller   har   fri.   
0.-1.   kl   må   ikke.   
Ældre   søskende   må   gerne   komme   og   hente   de   yngste   uden   forudgående   besked.   
Daglige/løse   beskeder   skal   smses   direkte   til   SFOen.   Faste   beskeder   skal   sendes   på   
mail.   

  
Brænde.   
Hvis   der   er   nogen,   der   har   brænde   liggende,   som   de   ikke   ved,   hvad   de   skal   bruge   til   
aftager   vi   gerne.   :0)   
  

Vi   glæder   os   til   et   fantastisk   hyggeligt   og   sjovt   SFO   år   sammen   med   jeres   
skønne   børn.   
  
  

                         Kærlige   velkommen   tilbage   hilsner   
  

                                                          fra   de   voksne   i   SFOen.   

  
Skyttevej   29   ●   DK-6760   Ribe   ●   +45   7544   3430     

skolen@riberhusprivatskole.dk   ●   www.riberhusprivatskole.dk   

mailto:sfo@riberhusprivatskole.dk

