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Kære   SFO-forældre   og-børn.   
  

Velkommen   tilbage   til   0.-4.klasse.   
Hvor   bliver   det   dejligt   at   få   dem   tilbage   på   skolen.   
Vi   har   siden   juleferien   haft   børn   i   SFOen,   der   har   haft   brug   for   nødpasning   og   
nødundervisning   og   det   har   været   rigtig   hyggeligt   og   sjovt.   Men   nu   glæder   vi   os   til   at   
se   resten   af   flokken   igen.   

  
Uge   6   i   SFO   
Vi   starter   op   i   uge   6,   nøjagtigt   som   vi   gjorde   i   foråret,   da   vi   kom   tilbage   efter   
nedlukningen   der.     
Hver   klasse   bliver   sammen   i   klasseværelset   efter   skoletid   sammen   med   en   fast   
voksen,   der   finder   på   nogle   fantastiske   aktiviteter   og   lege.   
I   ydretiderne,   dvs   i   morgenSFO   og   efter   kl.   15.30,   samles   de   tilbageværende   børn   i   
fælllesrummet.   Vi   vasker   hænder   og   spritter   selvfølgelig   løbende   af,   som   børnene   jo   
heldigvis   er   vant   til   og   super   gode   til.   HUsk   at   lade   legetøjet   blive   hjemme,   så   vi   
undgår   unødvendig   smittespredning.   

  
Blæksprutten   og   afhentning.   
Når   I   bringer   og   henter   jeres   børn,   foregår   det   ligesom,   I   kender   det   fra   før   jul.   
Ring   ind   til   blæksprutten   og   vent   udenfor,   så   skal   vi   nok   hjælpe   med   at   samle   deres   
ting   og   får   dem   sendt   ud.   Ligeledes   står   vi   klar   med   en   hånd,   når   de   skal   afleveres.   
(SFOmobil;   23699950)   :0)   
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   stadig   opfordre   jer   til   at   være   tålmodige   
og   have   god   tid,   når   I   henter.   Der   er   run   på   telefonen.   :0)   

  
Vinterferien   uge   7   
Der   er   pt.   tilmeldt   mellem   9   og   13   børn   i   vinterferien,   så   hvis   der   opstår   et   behov   for   
pasning   i   uge   7,   er   I   meget   velkomne   til   at   ringe   eller   maile   
( sfo@riberhusprivatskole.dk .   Vi   glæder   os   til   at   hygge   med   dem,   der   kommer   og   finde   
på   noget   sjovt   sammen   med   dem.   

  
Vi   ses   på   mandag!   

  
   Kærlige   “velkommen-tilbage-i-skole-og-SFO”   hilsner     
  

                               fra   de   voksne   i   SFOen.   
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