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December nærmer sig. 
Selv om det ikke helt er december endnu, så er halloweenpyntens orange, sorte og 
hvide farver så småt ved at blive skiftet ud med julens røde, hvide og grønne farver. 
De første guirlander er blevet hængt op og et par engle har også set dagens lys. 
Krea er pr. dags dato forbudt adgang for forældre, bedsteforældre og andre voksne, 
da julegaveproduktionenen er gået i gang. Så skal I have hentet jeres pode i krea, må 
I lige have fat i de voksne i SFOen, da vi heldigvis stadig må kigge ind i krealokalet. 
Aktiviteterne i krea, SFO og snitte vil nok bære kraftigt præg af jul resten af året. 
Så glæd jer til gaver, pynt, bolsjer og havregrynskugler i den kommende tid. 
 
 

 
 
 
Vi havde en super uhyggelig halloweenfest, sammen med nogle fantastisk udklædte 
hekse, vampyrer og spøgelser fra 1.-4. klasse den 30/10. Der blev danset, spist, leget, 
skudt med flødeboller, jagtet skatte på skolen, klippet i krea og skræmt. Ungerne 
hyggede sig og gav den gas. Det er helt sikkert en fest, vi gerne vil gentage til næste 
år.  
Ellers har efteråret stået på hygge i SFO’en, leg, spil og fjernstyrede biler i hallen, 
mange fantastiske træ kreationer i snitte og syede handsker og monstrer og smukke 
billeder i krea og spil i Wii. Vi opfordrer børnene til at spille max to spil i Wii og så  
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derefter prøver noget andet, så de ikke sidder dernede hele eftermiddagen. Vi synes 
de er blevet rigtig gode til at prøve lidt forskellige ting i løbet af eftermiddagen. 
 
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. Vi vil nyde den sidste måned i vores nuværende lokaler. 
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. 
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. 
 
Blå futter 
Det er blevet vådt udenfor, derfor vil vi gerne have, at I enten tager skoene af eller 
tager de blå futter på skoene, når I går op og henter jeres børn. Futterne står ved 
trappen op til SFOen. Børnene leger meget på gulvet, så derfor prøver vi at holde det 
så rent og tørt som muligt. 
 
Skoletasker 
Mysterie! Et par gange i løbet af den sidste måneds tid er der blevet flyttet rundt på 
nogle skoletasker. Det udløser stor frustration for barnet og kræver mange 
resourcer at finde taskerne igen. Vi vil gerne opfordre jer til at tage en snak med 
jeres børn om, at de skal lade hinandens tasker være, også selvom det kan være ment 
i sjov. 
 
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 
sine forældre, søskende, bedsteforældre og hvem ellers der ønsker at deltage i 
dette hyggelige arrangement. 
 
 
 

Mange efterårshilsner fra de voksne i SFOen 
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