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Velkommen tilbage til et nyt skole år. 
Så er et nyt skoleår skudt igang, og vi falder lige så stille på plads i SFOens rytme og 
hverdag. Vi er oppe på lidt over 120 tilmeldte SFO-børn, så der er liv og glæde dage. 
Krea og snitteværkstedet er allerede flittigt besøgt. Heldigvis har de ophævet 
afbrændingsforbuddet, så torsdag havde vi 60 pandekagebagere ude ved bålet. 
Vi ser frem til et år, med spændende udfordringer i forhold til flytningen til den nye 
skole og SFO. Vi glæder os rigtig meget til et år med nye oplevelser med jeres skønne 
unger.  
 
Kryds i kalenderen den 30/10 - halloweenfest!!! 
Traditionen tro afholder SFOen halloweenfest i oktober. I år har vi lavet om på 
festlighederne, så festen bliver afholdt fra kl 17.30-19.30, så vi kan udnytte mørkets 
gru og gys m.m.  
Vi sender invitation ud i oktober. 
 
Priser på SFO moduler 
Til orientering bliver priserne på SFO modulerne og timepriserne ændret pr. 1. august 
2018. 
Morgenmodul 270 og eftermiddagsmodul 640 
Timepris medlemmer: 35,- og ikke medlemmer: 45,- 
Jævnfør prisstigning på 1,5% udmeldt fra bestyrelsen. 
Pris for feriemodulet er ikke ændret, da sidste ændring først trådte i kraft 1. januar 
2018. 
  
Åbningstider i SFO 
Mandag-torsdag: 6.30-7.50 og 13.30-17.00 
Fredag: 6.30-7.50 og 12.45-16.00 
Skolen åbner kl. 7.50, kommer børnene inden dette tidspunkt, skal de have 
morgenmodul i SFOen. 
Skolen aflåses ligeledes kl. 16.45 , så hvis man skal hente noget på skolen, skal det 
ske inden dette tidspunkt. SFO-børnene henter deres ting på skolen kl. 16.30. 
 
Sendetider og beskeder til SFO. 
Hvis I har en besked vedrørende afhentning eller sendetid, skal I sende en SMS til 
SFOens mobil  (2369 9950) . Vi tjekker beskederne, når vi møder ind kl 13.15 og 
løbende i løbet eftermiddagen. Vi svarer ikke beskederne tilbage. I kan selvfølgelig 
også ringe. 
Alle tidligere faste sendeaftaler er annuleret, så har I ønske om, at vi sender 
børnene på faste dage og tider, skal I skrive det til Brian på 
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sfo@riberhusprivatskole.dk . Dette gælder også hvis der er faste personer, der 
henter på bestemte dage. 
0. og 1. klasse må ikke selv give besked i forhold til fri og sendetider. 
2., 3. og 4. klasse må gerne selv give besked. 
 
Personale 
Vi er stadig de faste personaler Tina, Lissi, Ann Britt, Brian P., Martin og 
Brian J. Pga. det høje elevtal i SFOen har vi ansat Mikkel på deltid. 
Derudover har vi tilkaldevikarer, som afløser ved det faste personales 
fravær. 
 
Flyttekasser 
Ved SFOens indgang er der ryttet op :-) Hvis I har nogle flyttekasser 
som I kan undvære, så tager vi glædeligt i mod dem. I kan lægge dem ved 
indgangen til SFOen. 
 
Og stadig….hvis der er nogen, der har…… 
 

- et gammelt krøllejern eller crepejern liggende 
- massagedimser til wellness 
- klæd ud tøj i str. 140 og op 
- Føtex/Bilka samlemærker til spil 

 
….som I ikke bruger, må I meget gerne sige til. 
 
 
Vi håber, I alle har haft en rigtig dejlig sommer. 
 

 
De skønneste velkomsthilsner fra personalet i Storkereden 
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