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Efterårshygge.  
Så   er   efteråret   og   den   kolde   og   våde   tid   over   os.   Men   det   betyder   også   indendørs  
hygge,   lege   med   dukker   og   hulebyggeri.   
Vi   havde   en   helt   fantastisk   uhyggelig   halloweenfest   den   30.   oktober,   med   glade   børn,  
der   gerne   ville   feste   og   deltage   i   aktiviteterne   og   bare   have   det   sjovt   med   vennerne.  
Der   blev   kastet   med   flødeboller,   danset,   spist,   smadret   kartofler   og   fundet   skatte.  
Halloweenfesten   er   helt   sikkert   en   tradition,   der   er   kommet   for   blive.   Vi   voksne   i  
SFOen   nyder   det   også   i   fulde   drag.  
Nu   er   vi   kommet   godt   ind   i   november   og   det   betyder   den   helt   store  
julegaveproduktion   i   krea,   så   luk   gerne   øjnene,   når   i   går   forbi   :0)   Det   er   vigtigt   for  
mange   af   børnene   at   lave   hemmeligheder,   de   kan   give   juleaften   eller   som  
adventsgaver.  
Juleforberedelserne   fortsætter   i   december,   med   julepynt,   juleklip,   julemusik,  
julebolsjefremstilling,   julehavregrynskugler,   julesmåkager   etc.   Vi   glæder   os   i   hvert  
fald   til   at   julehygge   med   ungerne.  
 
Blå   futter.  
Ved   indgangene   ved   fællessalen/indskolingen/SFO   står   der   to   spande   med   blå   futter.  
Når   I   bringer   og   henter   jeres   barn   skal   I   specielt   i   vådt   vejr   tage   dem   på,   så   vi  
undgår   våde   og   beskidte   gulve   og   gange,   hvor   børnene   sidder   og   leger.  
 
MorgenSFO  
Der   er   mange   børn   i   SFOen   om   morgenen   -   specielt   ved   7.30-tiden   kommer   der  
mange.   Vi   oplever   ligeledes   mange   børn,   der   går   ind   i   klasserne   og   er   der   istedet   for  
SFOen,   hvor   vi   kan   have   opsyn   med   dem.  
Vi   har   derfor   besluttet   at   morgenSFO   foregår   nede   ved   SFOen   og   fællessalen   og  
IKKE   ved   bordtennisbordene   og   i   klasserne.   Vi   vil   gerne   kunne   passe   bedst   mulig   på  
børnene   og   for   at   kunne   gøre   det,   skal   vi   vide   hvor   de   er.  
Vi   vil   gerne   opfordrer   til,   at   I   hjælper   børnene   til   at   gå   ned   i   SFOen,   når   I   afleverer  
dem   i   morgenSFO.   
Husk   at   de   børn,   der   ikke   er   tilmeldt   morgenSFO,   tidligst   må   afleveres   på   skolen   kl.  
7.50.  
 
 
Hvis   I   alligevel   er   ved   at   rydde   op   i   skabe   og   skuffer,   så   ønsker   vi   os :  

- Klæd   ud   tøj   (hatte,   kjoler   og   andet   sjovt)  
- Drengelegetøj   (actionfigurer   og   biler)  
- Lego  
- Brænde  
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Juleferie  
Tilmeldingen   er   åben,   se   tidligere   udsendte   mail  
De   der   har   brug   for   pasning   skal   svare,   I   andre   behøver   ikke.  
 
Voksne   i   SFO’en  
I   perioder   er   der   lidt   ekstra   voksne   i   SFOen.   I   de   sidste   par   måneder   har   Tanja  
været   hos   os.   Det   er   Tanjas   sidste   dag   på   fredag.  
På   mandag   kommer   Kathrine   og   er   sammen   med   os.  
Fælles   for   dem   alle   er,   at   de   er   i   et   afklaringsforløb   og   dette   vil   vi   gerne   hjælpe   dem  
med.  
 
 
 

Mange   dejlige   næsten-julehilsner  
   

fra   personalet   i   SFO’   en.  
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