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Nr. Asmindrup februar 2016 
 

NYHEDSBREV FRA SFO OG JUNIORKLUB 
 

Så er der sørme allerede gået en måneds tid, siden vi kom tilbage fra juleferie. Tiden går bare så 
hurtigt, hvilket vi på sin vis kun er glade for. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få noget lunere og 
ikke mindst, mere tørt vejr.  Det er jo noget af en mudret og våd affære for tiden. Men det har I jo 
bemærket i form af bl.a. flyverdragter som kan stå hélt af sig selv! Vi opfordrer derfor til, at I sikre 
Jer, at børnene har skiftetøj liggende. 
 
Desuden oplever vi ind imellem, at støvler er så mudrede, at det kan være svært for børnene at 
genkende deres eget fodtøj, specielt når andre har samme slags.  Dette resulterer ofte i, at de står 
med to støvler i forskellig størrelse. Vi ved, at det i nogle vinterstøvler, kan være svært at skrive navn 
i, men det vil være dejligt, hvis I vil tjekke om det alligevel ikke er muligt. 
 
Den sidste tid har der været livlig aktivitet i ”musehullet”, hvor vi har syet forskellige tøjdyr og lavet 
mange fantasifulde kreativiteter.  I den forbindelse efterlyser vi ting og sager til fantasikassen.  Det 
være sig f.eks. små æsker, skotøjsæsker, toilet/ køkkenruller, kork propper, div. pynt eksempelvis 
kunstige blomster, dippedutter og duppeditter, eller hvad I har.  
Børnene er utrolig fantasifulde, så der er næsten ingen grænser for, hvad der kan bruges  
 
Som nævnt i skolens nyhedsbrev, må vi sige farvel til Susanne, som skal på højskole og derfor har 
sidste arbejdsdag i SFO den 26. februar.  Vi har været glade for samarbejdet og ønsker hende alt 
mulig held og lykke fremover. 
Men intet er jo som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget andet - vi er blevet så glade for 
Jesper, at vi i første omgang har valgt at få forlænget hans jobpraktik.  Fremadrettet arbejder vi på, 
at ansætte ham i en fast medhjælperstilling. Vi arbejder ligeledes på at ansætte en medhjælper til 
vores juniorklub samt førskole. 
 
Vinterferien står nu for døren. Skemaet er lagt, ud fra antal tilmeldte børn samt ankomst og 
afhentningstidspunkter.  
Vi vil derfor opfordre til, at I giver besked, senest aftenen før, hvis I alligevel ikke har behov for 
eksempelvis en morgenpasning.  Det er spild af ressourcer og lidt ”kedeligt” at møde ind 6.30 og 
sidde og spille UNO med sig selv i en time, inden det første barn melder sin ankomst! 
Den time ville vi i stedet kunne omlægge og udnyttet mere hensigtsmæssigt i den sidste ende af 
dagen, så frem vi ved besked. 
 
Afbud- eller ændringer kan ringes til SFO eller til Annette på telefon 50727360. 
 
I juniorklubben afholdes der er ugentlig møde, hvor børnene har mulighed for og komme med deres 
ideer til den kommende tids aktiviteter. Vi har et ønske om at alle gerne skal deltage i møderne, men 
deltagerantallet er meget svingende. Vi vil derfor opfordre jer til at minde jeres børn om, at det er 
deres klub, og at det er på de ugentlige møder, at de har mulighed for at få indflydelse.   
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Vi har i juniorklubben fået en ny sofa, som allerede nu bliver brugt flittigt. Vi er stadig på udkig efter 
nye ting, såfremt vi kan finde plads til disse. Så hvis I står og skal af med noget, som I tror, kan have 
interesse for juniorklubben, skal I endelig ikke tøve med at kontakte Nicki 
 
 
Til slut vil vi ønske rigtig god vinterferie til Jer som er så heldige  
 

 
Med venlig hilsen 
Annette, Lis, Dorthe, Mikael, Susanne og Nicki 
 


