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 Kære SFO-forældre og børn. 

 Så er vi i gang igen. Vi håber, alle har haft en dejlig sommer. 
 Vi har startet det nye skole- og SFOår med en dejlig ny legeplads, der bliver flittigt 
 brugt i det skønne vejr. Vi glæder os til endnu et dejligt, sjovt og hyggeligt SFO-år 
 sammen med jeres poder. 

 Aktivitetsplanen  ligger på hjemmesiden. Vær lige obs  på, at der er byttet rundt på 
 båldagene, så 2.-5. kl har bål om tirsdagen og 0.-1. kl har bål om onsdagen. 
 Vi bibeholder computer- og wii-dagene mandag og fredag. Det kan dog forekomme, at 
 vi åbner op for wii og computer sidst på dagen for de sidste børn i SFOen. 
 Ellers er der kendte aktiviteter på planen. Krea og snitte tiltrækker mange børn, så I 
 kan se frem til flotte kreationer og gaver i løbet af året. :0) Hallen, SFO-lokalet, 3. 
 klasserummet og dukkekrogen er til fri leg og hygge sammen med vennerne eller til en 
 stille stund i eget selvskab. 

 Afkrydningsedlen  er som de foregående år nulstillet,  så dette års faste sendetider, 
 fodbold, lektier, opfordring til at finde madpakken etc. skal sendes til 
 sfo@riberhusprivatskole.dk  . Så fører vi det på sedlen. 

 Når børnene har fri fra skole råbes 0.-1. klasse op i klassen og madpakkerne findes 
 frem, så de har mulighed for at få en bid brød inden SFO. De har ca. 10-15 min til at 
 spise i ro og mag, mens de bliver råbt op og får dagens aktiviteter at vide. 
 2.- 5. kl råbes op i SFOen og opfordres til at få noget at spise, hvis de er sultne. 

 HUSK at sige farvel til blæksprutten  , når I går hjem,  så han/hun kan få jer krydset 
 af. 

 Madsbyparken den 1. september 
 SFOen er åben til kl 17 som sædvanlig for de børn som ikke hentes ved bussen og de 
 børn fra 4. og 5. klasse, der går i SFO. 
 Husk at få jeres barn krydset af, når I henter. 

 Hvis der er nogen, der har overskud af  æbler i haven  ,  vil vi meget gerne aftage dem. 
 Så kan vi lave æblegrød over bål. 

 De bedste hilsner fra personalet i SFOen. 
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