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Kære   SFO-forældre   og   børn.   
Vi   er   kommet   rigtig   godt   i   gang   med   et   nyt   skole-   og   SFO-år.   Det   er   rart   at   kunne   
lave   aktiviteter   med   børnene   uden   diverse   restriktioner.   Vi   har   dog   stadig   børnene   
delt   i   2   grupper   og   fortsætter   med   det   en   tid   endnu.   Det   fungerer   rigtig   godt   for   
alle,   at   de   er   delt   og   børnene   trives   i   det.   
Bål,   snitte,   krea   og   hallen   er   populære   aktiviteter,   der   er   lavet   dam-spil,   mobilholdere   
og   våben   i   snitte   og   lygter,   armbånd,   ugler   og   meget   mere   i   krea.   Snart   vil   
halloweenpynten   forhåbentlig   fylde   gangene...med   mindre   det   selvfølgelig   ender   
hjemme   i   jeres   stuer.   :0)   Men   vi   håber,   at   vi   kan   få   pyntet   op   i   SFOen,   så   vi   kan   få   en   
total   skræmmende   halloweenfest.   
  

Der   er   to   båldage   -   tirsdag   er   det   for   0.-1.   kl   og   torsdag   er   det   for   2.-4.   kl.   
Det   er   en   rigtig   god   ide   at   hente   børnene   senere   disse   dage,   da   de   fleste   meget   
gerne   vil   være   med   til   at   lave   mad   over   bål   og   spise   det.   Båldagen   slutter   kl   15.30.   Vi   
har   været   super   heldige   med   det   fantastiske   sensommer-   og   efterårsvejr   og   det   er   
en   fornøjelse   at   se   børnenes   begejstring   for   mad   over   bål.   På   næste   torsdag   står   
menuen   på   squashpandekager   med   hvidløgsdressing,   så   hvis   nogen   af   jer   ligger   inde   
med   squash,   vil   vi   gerne   aftage   dem.   

  
Dag   med   klassen   -   onsdag .     
Hver   onsdag   har   vi   fortsat   klassedag   i   SFOen.   Det   kan   være   ture   ud   af   huset   til   
legepladsen   ved   Rønnebærparken,   sandfanget   eller   i   skoven.   Ved   ture   ud   af   huset   er   
klassen   ofte   først   tilbage   kl   15.15,   så   ring   til   blæksprutten,   hvis   I   planlægger   at   
hente   jeres   inden   dette   tidspunkt,   så   I   ikke   kører   forgæves.   Klassedagen   kan   også   
være   krea,   computer,   legeplads,   bagning   eller   bare   hygge   i   klassen.   

  
Mobildag   for   3.-4.   klasserne.   
Mandag   må   3.   og   4.   klasserne   have   mobiltelefoner   med   i   SFO.   De   har   fået   et   dejligt   
hyggerum   kun   til   dem,   med   sofa,   wii,   tegnesager   og   spil,   og   de   synes,   det   er   super   
hyggeligt   at   sidde   sammen   og   hygge   med   mobilen.   Der   er   selvfølgelig   regler   i   forhold   
til   brug   af   mobil   i   SFOen.   Den   må   ikke   bruges   på   gangene,   kun   bruges   mandag   og   ingen   
youtube   etc.   
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Aktivitetsplan   for   den   kommende   måned.   
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    0.   -   1.   kl       

Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

SFO   SFO   
Hygge   og   leg   med  
klassen   SFO   SFO   

Krea   Bål   (indtil   15.30)   
med   primær   
voksen   Krea   Hal   

Legeplads   Snitte     Fuglereden     

Computer/wii   Legeplads         

          

          

          

          

          

    2.   -   4.   kl       

Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

SFO   SFO   
Hygge   og   leg   med  
klassen   SFO   SFO   

Fuglereden   Sal   
med   primær   
voksen   Bål   (indtil   15.30)   Sal   

Krea   Computer/wii     Snitte   Computer/wii   

Snitte       Legeplads   Krea   

        Legeplads   

          

          



    
  

Halloweenfest   
Traditionen   tro   holder   vi   igen   et   brag   af   en   halloweenfest   for   de   1.-4.   kl-børn,   der   går   
i   SFO.   Så   sæt   et   stort   kryds   i   kalenderen   den   4.   november   kl   17.30-19.30.   En   
skræmmende   invitation   bliver   sendt   ud   snarest.   

  
Computerdage   
Mandag   er   der   computerdag   for   0-1.klasse   og   tirsdag/fredag   for   2.-4.   klasse.   
Om   mandagen   er   det   kun   0.-1.   kl.   der   spiller   computer.   Tirsdag/fredag   kun   2.-4.   kl.   
Nogle   dage   bliver   computerne   åbnet   op   for   alle   kl.   15.30,   men   bestemt   ikke   alle   dage.   
Hvert   barn   kan   få   2   x   20   min   på   computeren.   

  
  

MorgenSFO   
Husk   at   de   børn ,    der   ikke   er   tilmeldt   morgenSFO   først   kan   komme   på   skolen   kl.   7.50,   
hvor   der   er   voksne   på   gangene.   

  
Skiftetøj   
I   takt   med   at   årstiderne   skifter,   er   det   en   rigtig   god   ide   at   tjekke   børnenes   kasser   
med   skiftetøj   og   sørge   for,   at   der   er   påklædning,   der   passer   til   efterårsvejret.   
Specielt   regntøj,   gummistøvler   og   tørt   tøj   og   strømper.   

  
HUSK   at   sige   farvel   til   blækprutten,   når   I   går   hjem.   

  
  

                                     Kærlige   efterårs   hilsner   
  

                                        fra   de   voksne   i   SFOen.   
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