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Kære   alle   SFO-forældre   og   børn.  
 
Så   er   foråret   over   os,   og   vi   glæder   os   til   solskin   og   mildere   vejr,   så   vi   kan   få   leget   på  
legepladsen   og   lavet   noget   dejlig   mad   over   bål.   Den   sidste   måneds   storm   og   regn   har  
givet   anledning   til   mange   skønne   timer   indenfor   i   varmen.   Vi   har   haft   nerfkrig   i   hallen,  
wellness   med   neglelak,   hårfarve,   krøller,   crepe   og   hårvoks,   hvor   både   piger   og   drenge  
fik   en   make-over.   Vi   har   hygget   med   film   og   Brian   P’s   pandekagebod.   Som   altid   har   der  
været   krea   til   de   kreative,   computer   til   “gamerne”,   hal   til   de   aktive   og   fri   leg   til   dem  
der   gerne   vil   lege   med   vennerne   og   lade   fantasien   løbe   frit.  
Men   nu   vil   vi   også   gerne   snart   have   opklaring   i   vejret,   så   vi   kan   komme   ud   på   tur,   lege  
på   legepladsen,   spille   foldbold,   køre   mooncars   og   gynge   på   legepladsen.   Opbygningen  
og   vores   nye   snitteværksted   skrider   fremad   med   hastige   skridt   og   Martin   følger  
dagligt   Peters   arbejde   med   byggeriet.   Han   glæder   sig   til   igen   at   kunne   fremtrylle  
alverdens   ting   i   træ   sammen   med   børnene.  
Den   24/2   havde   vi   sammen   med   indskolingen   en   dejlig   fastelavnsfest   for   0.-4.kl.   Igen  
i   år   havde   fantasien   fået   frit   løb   og   børnene   kom   i   de   meste   iderige   kreationer.   Der  
var   alt   fra   dame   med   barnevogn   og   Harry   Potter   til   vandmand   og   påfugle.   Det   er  
dejligt   at   se   den   store   opbakning   og   glæde,   der   er   til   denne   dag.   Vi   fik   gået   catwalk,  
slået   katten   af   tønden,   spist   fastelavnsboller   og   hygget   med   forskellige   aktiviteter.  
Der   er   ingen   tvivl   om,   at   både   børn   og   voksne   havde   en   dejlig   dag.  
 
Førskolen   2020.  
Den   20/2   havde   vi   besøg   af   40   nye   forventningsfulde   førskolebørn   og   deres  
forældre,   og   allerede   om   en   måned   starter   børnene   i   førskolen   og   SFOen.   Vi   glæder  
os   til   de   kommer   og   forventer   samtidig,   at   der   bliver   “gang   i   gaden”.   De   skal   lære  
mange   nye   ting   og   regler,   og   vi   er   slet   ikke   i   tvivl   om,   at   vores   nuværende   SFO-børn  
vil   hjælpe,   guide   og   tage   rigtig   godt   imod   dem   den   1.   april.   Der   er   hængt   billeder   op   af  
førskolebørnene   ved   SFOen,   så   kom   forbi   og   se,   om   der   skulle   være   en   eller   to   I  
kender.   :0)  
 
Påskeferie .  
Der   er   sendt   tilmelding   ud   til   påskeferien   den   6.-8/4.   Så   husk   at   melde   til   hvis   I   har  
brug   for   pasning   i   disse   dage   senest   den   13/3.  
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Vi   mangler…..  

- syltetøjsglas   uden   mærkater   og   klister  
- klæd-ud   tøj   (hatte,   kjoler,   bluser,   halskæder,   højhælede   sko   etc.)  
- strømper   (der   evt   mangler   en   makker-dem   kender   vi   vist   allesammen)   :0)  

 
Ansatte  
Da   vi   får   40   nye   førskolebørn,   får   vi   brug   flere   voksne.  
En   af   dem   bliver   Inger   Schmidt,   der   kommer   fra   en   lignende   pædagog   stilling,   hvor  
hun   har   været   ansat   i   28   år.    Tag   godt   i   mod   hende   :-)  
 
 

 
Venlige   forårshilsner   fra   SFO-personalet.  
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