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Glædelig   jul   til   alle   SFO-forældre   og   børn.   
  

Så   er   juleferien   lige   om   hjørnet   og   også   i   SFOen   er   julen   at   mærke.   Der   
bliver   snakket   om   dagens   julekalender,   klippet   julepynt   og   lavet   
hemmeligheder.   Juletræ   og   kæmpe   adventskrans   pynter   i   fællesrummet   
og   de   sidste   to   onsdage   har   duften   af   pebernødder   fyldt   SFOen…..håber   

der   er   nået   lidt   smagsprøver   hjem   til   jer   derhjemme.   Næste   juleprojekt   er   
havregrynskugler.   
I   krea   og   snitteværkstedet   har   der   været   livlig   aktivitet,   der   er   både   blevet   lavet   
julepynt   og   julegaver.   Det   store   hit   i   selve   SFO-rummet   er   stadig   perleplader   og   der   
bliver   strøget   perleplader   -   store   og   små,   så   det   giver   sved   på   panden   af   den   voksne,   
der   er   derinde.     
Vi   har   i   december   og   januar   ikke    bål    på   aktivitetsplanen,   men   når   vi   starter   op   igen,   
vil   det   være   2.   og   3.   klasse   om   onsdagen   og   0.   -1.   klasse   om   torsdagen.   Det   er   altid   en   
god   ide   IKKE   at   hente   dem   for   tidligt   de   dage,   så   de   går   glip   af   verdens   bedste   
pandekager   og   snobrød.   Indtil   vi   starter   op   igen   laver   vi   noget   andet   sjovt,   lige   nu   er   
det   pebernødder   og   havregrynskugler.   

  
Blæksprutten   og   afhentning.   
Vi   har   på   det   sidste   oplevet   at   forældre   er   kommet   ind   på   skolen   for   at   hente   deres   
børn,   fordi   SFO-mobilen   har   været   optaget   eller   fordi   de   skulle   tjekke   
skiftetøjskassen.   I   skal   stadig   vente   udenfor,   så   vi   alle   kan   passe   på   os   selv   og   undgå   
smittespredning.     
Vi   skal   nok   hjælpe   med   at   lede   efter   bluser,   regnbukser,   drikkedunke   og   så   videre.   I   
er   altid   velkomne   til   at   kigge   i   kassen   med   glemte   sager   ved   hovedindgangen.   
I   forhold   til   en   optaget   SFO-mobil,   så   vil   vi   opfordre   jer   til   at   være   tålmodige   og   
have   god   tid,   når   I   henter.   Det   tager   lidt   tid   at   finde   de   kære   poder   og   få   dem   ud   ad   
døren.   Der   kan   sagtens   komme   3-4   opkald   på   engang,   så   blæksprutten   skal   have   
tungen   lige   i   munden   og   derfor   kan   mobilen   også   ofte   være   optaget.   Når   I   ringer   må   I   
gerne   nævne   både   navn   og   klasse   på,   hvem   der   skal   sendes   ud   og   om   det   er   ud   mod   
cyklerne   eller   ud   mod   legepladsen.   Det   vil   være   til   stor   hjælp   for   blæksprutten.   

  
Pas   på   tingene.   
De   næste   måneder   vil   vi   have   ekstra   fokus   på,   hvordan   vi   passer   godt   på   tingene   og   at   
vi   behandler   tingene   ordentligt.   Vi   oplever,   at   børnene   er   hårde   ved   tingene,   at   der   
bliver   kastet   med   legetøjet,   gået   i   sofaer   og   spillebrikker   bliver   væk.   Vi   vil   gerne   
lære   dem   at   passe   godt   på   de   ting,   vi   har,   at   vi   skal   hjælpe   hinanden   med   at   rydde   op,   
sætte   låg   på   limene   og   behandle   tingene   med   respekt.   I   kan   derhjemme   støtte   op   om   
dette   ved   at   øve   de   små   ting,   som   at   rydde   op   efter   sig   og   sætte   låg   på   tusch   og   lim.   
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Samlekort   fra   Juleønsket/Kvickly.   
Det   er   super   hyggeligt   at   samle   og   bytte   kortene,   men   pga   corona-smitterisikoen   har   
vi   bestemt,   at   de   ikke   må   medbringe   kortene   i   SFOen   om   eftermiddagen.   Vi   gør   en   
stor   indsats   for   at   mindske   risikoen   for   smittespredning,   det   er   også   derfor   børnene   
ikke   må   have   legetøj   med   om   mandagen.   
Vi   håber,   de   får   fyldt   mapperne   alligevel   :0)   

  
22.   december.   
SFOen   holder   åben   den   22.   december   for   de   10   børn,   der   er   tilmeldt.   Vi   glæder   os   til   
at   få   en   julehyggelig,   sjov   og   skøn   dag   sammen   med   dem.     

  
Vi   ønsker   jer   alle   en   helt   fantastisk   hyggelig   og   dejlig   jul   og   et   godt   og   
lykkebringende   nytår.     

Vi   glæder   os   til   at   se   jer   I   det   nye   år.    
  

Rigtig   god   juleferie   
  

                            fra   de   juleglade   voksne   i   SFOen.   
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