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Kære   SFO-forældre   og   børn.   
Så   nærmer   julen   sig,   de   første   nisser   og   kranse   er   hængt   op.   Stille   og   roligt,   skal   vi   
nok   få   pyntet   det   hele   op,   så   julestemningen   for   alvor   kan   ramme   os.   Lige   så   stille   
sniger   der   sig   også   en   julesang   eller   to   ind   og   de   første   børn   har   fundet   nissehuerne   
frem.     
Julegaveproduktionen   er   gået   i   gang,   så   luk   øjnene,   når   i   går   forbi   krealokalet.   
Båldagene   flyttes   i   december   indenfor   i   varmen   i   form   af   bolsjekogeri,   
havregrynskugler   og   småkager.   Aktivitetsplanen   bliver   lagt   på   hjemmesiden,   så   I   kan   
se,   hvornår   det   er   jeres   barn,   der   skal   lave   lækkerier.   

  
Halloweenfest.     
Vi   havde   en   super   sjov   og   skræmmende   Halloweenfest   tidligere   på   måneden.   Skønt   
med   så   mange   udklædte   og   glade   børn.   Der   var   liv   og   glade   dage,   cafe,   disco,   
spøgelsesrum,   skattejagt   og   ikke   mindst   flødebollekast.   Vi   håber   også   at   børnene   
havde   en   dejlig   aften.   
Rigtig   mange   børn   blev   tilmeldt   efter   tilmeldingsfristen.   Det   gør   det   mere   besværligt   
for   os,   når   tiden   for   tilmelding   ikke   overholdes   og   vi   ikke   ved   hvor   mange   børn   der   
reelt   kommer.   Derfor   har   vi   besluttet   at   næste   gang,   vi   afholder   et   arrangement,   kan   
man   ikke   melde   sig   til   efter   tilmeldingsfristen   er   overskredet.   Så   husk   at   få   det   
gjort   med   det   samme.   :0)   
Ligeledes   er   det   vigtigt   at   børnene   ikke   kommer   før   “mødetidspunktet”.   Vi   bruger   
tiden   inden   på   at   gøre   klar,   pynte   op   og   lave   overrraskelser,   så   det   er   100   %   færdig,   
når   børnene   så   kommer.     
    
Legetøj/byttekort.   
Vi   ser   flere   og   flere   børn,   der   har   legetøj   med   i   skole   og   SFO,   men   eget   legetøj   skal   
de   fortsat   lade   blive   hjemme.   På   den   måde   kan   vi   gøre   vores   til   at   mindske   
smittespredningen.   
Ligeledes   må   de   heller   ikke   tage   “julebyttekort”   med   i   skole   og   SFO.   Så   bytningen   af   
disse   må   de   klare   hjemme   i   egne   stuer.   :0)   

  
Sprogbrug   
Vi   har   i   denne   tid   øget   opmærksomhed   på   sprogbruget   på   skolen   og   i   SFOen.   Der   
flyver   nogle   grimme   ord   gennem   luften   i   løbet   af   en   dag,   hvilket   vi   gerne   skal   have   
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mindsket.   Man   kan   sagtens   få   sagt   det,   man   vil   sige   på   en   ordentlig   måde.   Det   
forsøger   vi   at   hjælpe   børnene   med.   Tal   også   gerne   med   dem   derhjemme,   om   hvordan   
man   taler   pænt.   

  
  

Børn   og   forandringer   
Nogle   børn   reagerer   meget   lidt   på   forandringer,   andre   børn   mere.   
Hvis   der   sker   store   forandringer   I   jeres   hjem,   så   vær   opmærksom   på   hvordan   jeres   
børn   reagerer   i   det   og   overvej   om   det   måske   vil   være   en   god   viden   for   os   at   have,   når   
vi   er   sammen   med   børnene   i   SFOen/skolen.   
Ex.   på   forandringer   der   påvirker   nogle   børn:   Skiftedage   mellem   mor   og   far,   et   
kæledyr   der   går   bort,   sygdom   i   familien,   skilsmisse,   flytning   og   lignende.   Alle   disse   
oplevelser   kan   gøre   at   børnene   ændrer   adfærd,   nogle   reagerer   ved   at   blive   kede   af   
det,   andre   får   en   kortere   lunte   og   bliver   lidt   hurtigere   sure.   
Så   herfra   skal   der   lyde   en   opfordring   til,   at   give   os   en   info   på,   hvis   vi   skal   være   lidt   
ekstra   opmærksomme   på   jeres   barn   der   er   i   sådanne   forandringer.   

  
  

MorgenSFO   
Husk   at   de   børn ,    der   ikke   er   tilmeldt   morgenSFO   først   kan   komme   på   skolen   kl.   7.50,   
hvor   der   er   voksne   på   gangene.   

  
Vi   mangler….   

- syltetøjsglas   (rengjorte   og   uden   etiketter)   
  
  
  
  

                                     Kærlige   julehilsner   fra   de   voksne   i   SFOen.   
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