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Dejlig start på et nyt år 
Hold nu op en fantastisk start på det nye år. Vi er alle så glade for opstarten i vores 
“gamle skole og SFO på en ny adresse”. Børnene er allerede faldet rigtig godt til i de 
nye omgivelser, som helt sikkert også har opfordret til nye lege og måder at være 
sammen på.  
Vi har fået rigtig meget plads og det betyder jo også at børnene har mange flere 
kvadratmeter at bevæge sig rundt på. Dette har helt klart betydet en anden og bedre 
fordeling af støjniveauet. 
 
Lige nu er det det store fællesområde, børnene synes er fedt. Her kan man bevæge 
sig, spille Wii, klæde sig ud, spille bordfodbold, lege i puderne eller bare hænge ud i 
sofaerne med vennerne. Området indbyder til mange forskellige lege. Derud over er 
der Dukkerummet, Perlerummet, Spillerummet, Monsterrummet og 3. kl rummet, der 
ligger side om side på vores SFO-gang. Lidt længere nede har vi Torvet, hvor de kan 
spille bordtennis, bordfodbold eller bare hygge. Overfor SFOen har vi et dejligt stort 
KREArum. Hallen har vi stadig hele mandag og fredag eftermiddag, foran skolen har vi 
mooncarbane og bag skolen ud mod hallen kommer legepladsen, de starter med at 
flytte den i uge 6. Indtil videre bruger vi legepladsen bag Aldi en gang i mellem. 
Så som I kan se, er der mange steder, de kære poder kan opholde sig. Vi øver fortsat 
med dem, så de får sat deres billeder det rigtige sted på tavlen, men i kampens hede, 
kan det jo smutte.  
Dukke-, Perle-, Spille-, og Monterrummet er i det samme felt så når eleverne zapper 
mellem de fire lokaler der ligger op ad hinanden, så skal eleverne ikke flytte deres 
billeder rundt hele tiden. Alle de andre opholdssteder har deres eget skilt. 
Vi kommer lige så stille på plads i alle rummene, så vi kan få skabt en endnu dejligere 
SFO og dejligt sted for jeres børn. Lige nu tager vi ligeledes aktivitetsplanen en uge 
ad gangen, mens vi lige så stille falder til og ser hvordan det hele bedst kan passes 
ind. 
 
Vi har her i alt det nye - som jo er nyt for både børn, forældre og ansatte - kun 
oplevet smil og forståelse fra jer fra forældre. Det er vi meget glade for, og vi 
synes, at flytningen har været en stor men fantastisk oplevelse, vi ikke ville være 
foruden. 
 
Åbningstider 
Skolens åbningstider er ligesom de plejer. Børnene må komme på skolen fra kl. 7.50. 
Kommer de inden kl. 7.50, skal de være i morgenSFO. Der er først opsyn i klasserne 
og på gangene fra kl 7.50. Vi oplever desværre, at der er flere, der kommer noget 
tidligere end kl. 7.50, derfor denne reminder! 
Lige så er det om eftermiddagen, SFOen har åben når undervisningen slutter. 
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Sendetider 
Husk at give besked hvis I vil have de faste sendetider ændret, også i forhold til 
gåtider til RFC, bus osv. Send dem gerne til  sfo@riberhusprivatskole.dk 
Daglige sendebeskeder skal sendes/ringes ind på vores mobil: 23699950. 
 
Vinterferie 
Deadline er på mandag den 28. januar, så husk at få sendt en mail til os hvis I ønsker 
pasning i uge 7. 
De der IKKE behøver pasning, skal intet gøre. 
 
Brænde 
Hvis nogle har lidt brænde til vores båltorsdage, så må I meget gerne tage fat i Brian 
P. 
 
Flytningen den 28. dec 2018 
Endnu en gang tusind tak for den store hjælp vi fik med at flytte skolen.  
Kun 8 timer tog det at tømme Seminarievej - imponerende :-) 
 
 
 
                              Kærlige januarhilsner fra de voksne i SFOen 
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