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Lige   om   lidt   går   vi   på   Kr.   Himmelfartsferie,   et   velfortjent   afbræk   i   vores   strukturerede   hverdag.  
Hvor   er   I   gode   til   at   lade   jeres   børn   gå   selv   ind   i   SFOen.   Mange   af   jeres   børn   er   vokset   et   par   procent  
på   robustheds   skalaen   :-)  
Når   børnene   kommer   om   morgenen   er   Randi   klar   til   at   give   jeres   børn   en  
god   start   på   skoledagen,   i   og   med   at   I   bliver   udenfor   vil   jeg   gerne   vise  
Randi   frem.   For   at   skabe   kontinuitet,   åbner   Randi   vores   SFO   hver   morgen.  
Randi   har   et   enormt   omsorgsgen   og   er   vild   med   at   spille   spil,   lægge  
puslespil   og   hygge.  
 
Nye   retningslinjer   -   indvirkning   på   vores   dagligdag   i   SFOen  
I   mandags   trådte   de   nye   retningslinjer   i   kraft.   Det   betyder   at   vi   i  
ydertimerne   af   SFOen   samler   børnene   i   nye   grupper,   hvis   det   rent  
pædagogisk   giver   mening.   
Når   skoledagen   er   slut,   er   vi   klasseopdelt   frem   til   kl.   15.00,   derefter   er   der   så   få   tilbage   i   klasserne,   at  
vi   begynder   at   samle   børnene   i   nye   grupper.   Det   kunne   ex.   være   at   der   i   1.a   kun   er   et   barn   tilbage,   så  
leger   denne   naturligvis   med   nogle   af   de   andre   børn.   
 
Sommerferietilmelding  
Husk   deadline   for   tilmelding   til   sommerferien   er   den   3/6.   I   skal   sende   jeres   tider   til  
sfo@riberhusprivatskole.dk     Det   er   vigtigt   I   skriver   ca.   aflevering   og   afhentningstider,   da   jeg   så   kan  
bruge   personalet   hvor   der   er   flest   børn.  
Vi   har   udsendt   en   tilmeldingsseddel   den   5.   maj.  
 
SFO   betaling  
Nogle   forældre   har   spurgt   ind   til   betaling   for   SFO,   med   fokus   på   juli   måned.  
I   dette   skoleår   koster   en   plads   i   SFOen   7800   kr.   for   et   år.   Dette   beløb   deles   ud   på   12   mdr.   =   650   kr.  
pr.   måned   og   så   frugt   derudover.   Alternativ   er   vi   tager   de   7800   kr   og   fordeler   dem   på   11   mdr.   =   709  
kr.   pr.   uge.   Resultatet   giver   det   samme,   vores   opkrævning   følger   blot   skolepengene,   der   også   er  
fordelt   på   12   mdr.  
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