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Kære SFO-forældre og børn.
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og vi synes året er fløjet afsted.
Vi er meget glade for at være tilbage til en helt åben SFO - uden afstand og opdeling
i klasser. Vi nyder, at børnene kan lege på kryds og tværs og selv vælge den aktivitet,
de lige har lyst til.
Det har været fantastisk at se, hvor glade de er blevet for vores nye SFO-lokale i
kantinen. Det summer af liv og glade børnestemmer.
Vejret har vist sig fra sin bedste side og legepladsen er flittigt besøgt, der er højt
til loftet og plads til fodbold, løb og gemmelege i bøgehækkene.
Vi ser frem til vores nye legeplads står færdig og er ikke i tvivl om, at den bliver helt
fantastisk og meget populær. De første gravemaskiner er gået i gang, og vi kan nu
bare vente på at den skridt for skridt bliver færdig.
Vores 40 nye førskolebørn startede 1. april, og de er blevet taget rigtig godt i mod af
de ældre børn. Vi synes, de er faldet godt til og gør deres til at SFOen er et dejligt
sted med legekammerater, liv og latter.
HUSK skolefesten den 23.6 kl 16.00-18.30. SFOen lukker kl. 16 denne dag.
Brænde.
Med 2 båldage om ugen svinder det hurtigt i vores brændestabel, så hvis der er
nogen, der har eller kender til nogen, der har brænde, må I meget gerne sige til.
Blæksprutten.
HUSK at sige farvel til blæksprutten, når I går hjem, så han/hun kan få jer krydset
af.
SommerferieSFO og aktivitetsplan.
Aktivitetsplanen i sommerferien bliver hver uge hængt op i SFOen og bliver ikke lagt
på hjemmsiden. Den bliver hængt op ugen inden den gældende uge.
Vi ønsker jer alle en helt fantastisk sommer med sol, strand, ferie og mange is.
Sommerferie hilsner fra personalet i SFOen.
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