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 Kære SFO-forældre og børn. 
 Hygge i SFOen, bål på legepladesn, leg i vores nyindrettede dukkekrog, foldbold på 
 legepladsen, krea og snitte er bare et par af favoritterne i SFOen ligenu. Børnene 
 hygger og leger på kryds og tværs. 
 I efterårsferien havde vi mellem 8 og 14 børn, så den stod på hoppeland, biograf i 
 SFOen men popcorn, bål og bare hygge og ferie i SFOen. Det var en rigtig dejlig uge 
 med anderledes aktiviteter og afslapning med de børn, der var der. 
 Vi nyder legepladsen i fulde drag, men begynder at rykke flere aktiviteter indenfor. 
 Det er snart julegavetid, der skal klippes og klistres, bages, laves havrerynskugler 
 etc. Vi glæder os til at få SFOen pyntet op og julehygge med ungerne - hvis vi skal nå 
 alt det, vi gerne vil, må vi hellere snart gå i gang. :0) 
 Men inden da skal vi have pyntet op til haloweenfesten på onsdag, så vi fanger den 
 helt rigtige stemning til en grufuld og uhyggelig fest. Vi har i denne uge lavet ulækre 
 orm, med spøgelser og blod (grøn spaghetti med pølser og ketchup) i køkkenet, og i 
 næste uge skal vi have bagt klamme fingre til festen. 

 Garderoberne skal fyldes op. 
 Efter en lang og skøn sensommer med et fantastisk dejligt vejr og uendelig meget leg 
 på vores skønne legeplads, er efteråret ved at gøre sit indtog. Så husk at få fyldt 
 børnenes garderober op med ekstra tøj, regntøj og generelt tøj efter årstiden. 

 HUSK at melde ungerne til vores fantastiske halloweenfest den 2/11-22 
 (1.kl-5.kl) 

 Afhentning af jeres børn. 
 Perioden med restriktioner og afstandsholden er heldigvis forbi, derfor er I mere 
 end velkomne inde på skolen. Vi har derfor besluttet, at vi gerne vil have, at I kommer 
 ind og henter jeres børn. Det vil sige, at I ikke kan ringe ind og få sendt jeres børn 
 ud til parkeringspladsen længere. Vi bruger alt for meget tid på at tage telefonen og 
 lede efter børn, tid som vi kan bruge på at være sammen med børnene, spille spil, lave 
 perler og hygge. 
 Vi sender dem selvfølgelig stadig hjemad på cykel og gåben, til sport, klaver etc, men 
 for at genopbygge/opretholde den skønne forældrekontakt og skabe mere tid til 
 jeres skønne unger, skal I fremover selv ind og hente dem. 

 Uhyggelige og mørke hilsner 

 fra de voksne i SFOen. 
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