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Nu er det jul igen…. 
Så er julen for alvor over os. Julegaver, julekalender i TV og gaver i julesokker, 
frække nisser, der driller derhjemme, julebag, juletur, julemand, julefest. Vi hører 
mange historier fra børnene i denne måned.  
Her i SFOen har vi gjort vores til, at julefreden, snart kan sænke sig over os alle. Der 
bliver lavet småkager, bolsjer, pebernødder, julepynt og julegaver i stor stil. 
Julemusikken spiller i radioen og der bliver danset og sunget med til den store 
guldmedalje. Selvfølgelig har vi også vores sædvanlige aktiviteter som hallen, wii, 
snitte og computer til dem, der gerne vil have et afbræk fra al den juleri. :0) 
 
 
Tasker og kasser skal med hjem inden 21/12 kl 16. 
Alle tasker, kasser med skiftetøj og overtøj skal tages med hjem, når I går på 
juleferie den 20/12 eller 21/12. 
Den 21/12 bliver hele skolen pakket i kasser og står klar til flyningen, så det tøj, der 
ligger tilbage kl 16 vil blive kørt på genbrug. Så HUSK at tage det med hjem inden. 
 
 
Nye lokaler 
Lige om lidt skal vi til at pakke hele SFOen i kasser og flytte ud på Skyttevej. Vi 
glæder os rigtig meget til at indrette vores nye lokaler, så det bliver et helt 
fantastisk sted at være om eftermiddagen efter skole. Nye muligheder, aktiviteter 
og rum, det bliver super godt og vi glæder os til at se, hvad det nye år bringer af 
oplevelser og udfordringer. 
Pt. er der 20 familier der har sagt ja tak til at hjælpe med flytningen, vi håber meget 
på at dette tal bliver tre-firedoblet. 
Husk at tilmelde jer til Karsten på  karsten_h_j@hotmail.com  hvis I har mulighed for 
at give en hånd med på “Store Flyttedag” den 28/12. Vi starter med morgenmad kl. 
8.00 på Simon Hansensvej, og har man bare mulighed for at hjælpe et par timer, så er 
det også rigtig fint :-) 
Hvis I har mulighed for, at hjælpe fredag den 21/12 så skriv lige til 
brian@riberhusprivatskole.dk . I SFOen skal vi bl.a. have: skruet opslagstavler ned af 
væggene, borgen og det blå hus skal skilles ad, skabene og bordpladerne langs 
vinduerne skal pilles ned og lydisoleringspladerne skal vi også have skruet ned. 
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Domkirken 
Vi ser frem til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. 
Husk at tidspunktet i år er kl. 18.00-19.30. Eleverne afleveres på skolen og går 
sammen med klassen ned igennem byen. I Domkirken sætter eleverne sig sammen med 
deres forældre, søskende, bedsteforældre og hvem ellers der ønsker at deltage i 
dette hyggelige arrangement. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig juleferie og et godt nytår. 
Vi ses i Domkirken og til “Store flyttedag” :-) 
 
                               Kærlige julehilsner fra de voksne i SFOen 
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