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 Kære SFO-forældre og børn. 
 Vi vil gerne ønske alle en rigtig dejlig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 
 Vi har nydt jeres børns fantastiske selskab, finurligheder, tossestreger, smil, 
 opfindsomheder, latter og energi. Vi glæder os til at tage fat på et nyt år på samme 
 måde. :0) 
 November og december  har stået i julens tegn. Der  er blevet lavet julegaver, bagt 
 julekager, rullet havregrynskugler, klippet julepynt, pyntet, lavet bolsjer, hørt 
 julemusik, tur på Riplay og lavet kakao over bål. Heldigvis har vejrguderne også været 
 i julehumør og lavet legepladsen om til winter wonderland/ sneboldskrigszone/ 
 snefoldboldkampsarena. Hvor giver sne bare anledning til helt nye lege. 
 Nu trænger vi vist alle til en dejlig juleferie med hygge, dans om træet, lækker mad 
 og fest og fyrværkeri nytårsaften, så vi er klar til at starte 2023 sammen den 2. 
 januar med nye aktiviteter og oplevelser. 

 Velkommen til Berit 2/1-23. 
 Efter juleferien starter vores nye SFO-leder Berit. Vi glæder os alle, til at byde 
 hende velkommen og lære hende at kende. Tag rigtig godt i mod hende. 

 Tøm garderoberne. 
 Når I tager ungerne med hjem på juleferie, vil vi gerne have, at I tager alt tøj og 
 skiftetøjskasserne med hjem, så de kan blive fyldt op og være klar til skolen starter 
 op igen efter nytår. 
 Det er også en rigtig god ide, at børnene har indesko/hjemmesko på, da gangene 
 bliver meget våde, når det har sneet. 

 SFOens åbningstider. 
 SFOen er åben hver dag fra kl. 6.30-7.50 og 13.30-17.00 (fredag til kl. 16.00) 

 Hvis I har noget i overskud…. 
 I løbet af januar og februar skal der i krea fremstilles ting og sager af 
 genbrugsmaterialer. Vi kommer derfor til at mangle små papkasser, rør, garn, 
 ståltråd, evt gamle ledninger, runde ting, lange ting, underlige småting….simpelthen alt 
 man kan sætte sammen til noget sjovt, smukt eller skørt. 
 Vi tænker  “Shanes verden”  . 
 Så hvis I har noget liggende vi kan bygge af, må I meget gerne tage det med og 
 aflevere det i SFOen. 

 KÆMPE STORT julekram fra de voksne i SFOen. 
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