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Nr. Asmindrup marts 2016 
 

NYHEDSBREV FRA SFO 
 
Så er vi ifølge kalenderen kommet ind i den første forårsmåned, hvilket børnene tilsyneladende også har 
opdaget. I hvert fald møder vi i stigende grad børn i udendørs leg, uden overtøj på... specielt når solen 
skinner. Men da luften stadig er kølig, forventer vi at alle har overtøj på, en tid endnu, også selvom de 
bedyrer, at de slet ikke fryser. 
 
Vinterferien i SFO var stille og rolig. Da vi havde flest børn, var vi oppe på 16 stykker.  Flere af børnene 
udtrykte glæde ved at være i SFO, når vi er så få, for som de sagde, så er der ikke så meget larm, og det kan vi 
jo kun give dem ret i.  
 
I Musehullet blev der kreeret nogle rigtig fine ting af genbrugsmaterialer, der blev spillet både ude og inde, og 
i det hele taget rigtig hygget hele ugen. 
 
Jeppe kom med feriekage (mums! den var lækker, tak for det).  
 
Og selvom julen for længst er overstået, fik vi en stiksav samt en stor spånplade af Alexander, så vi kan lave 
geværer til leg i SFO. Tusind tak! Begge dele er taget i brug på Jespers værksted, hvor han sammen med 
børnene er i fuld gang med våbenfremstilling. Ligeledes skal lyde en tak for alle de ting, vi modtager til 
fantasikassen. De skal nok blive brugt på de kommende værksteder. 
 
En tak skal også lyde til jer forældre, som ved afbud eller ændring af tider, var super søde til at ringe og 
meddele dette. 
 
Torsdag den 21. april er vi inviteret med til OL i Højby. Det bliver en stor dag, som vi ser meget frem til.  Vi er i 
øjeblikket i gang med at finde ud af, hvilke discipliner, som børnene vil deltage i og der ud fra danne de 
forskellige hold. Børnene må ønske to ting men kan kun deltage i én. Vi vil, så vidt det er muligt, bestræbe os 
på, at danne holdene, ud fra børnenes første ønske. Mere information om denne spændende dag, får I på et 
senere tidspunkt. 
 
Fredag den 26. Marts sagde vi farvel til Susanne, som nu er taget på højskole. Susanne havde bagt kage til alle,  
og to af børnene overrakte hende en fælles gave, takkede for hendes indsats og ønskede hende held og lykke 
fremover. 
 
Jesper er nu ansat som fast medhjælper, hvilket vi alle sammen er rigtig glade for. 
 
På sidste børnemøde fik børnene ligeledes lejlighed til at møde Maria, som pr. 1. marts er ansat til primært at 
varetage funktionen i Juniorklubben sammen med Nicki.  Et stort velkommen skal lyde til hende. 
 
Til sidst vil vi opfordre jer til at børnene har noget ”hurtigt” fodtøj stående. Noget de hurtigt kan stikke 
fødderne i, når de lige skal ind og ud fra SFO, så de ikke behøver først at tage støvler på. ”Hurtigt” fodtøj kan 
f.eks være Clocs/ badetøfler.  Husk navn på! 
 
Det er med Nicki og Maria aftalt, at de senere i marts måned skriver et informationsbrev ud om deres tanker 
om aktiviteter og struktur i juniorklubben. 
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Med venlig hilsen 
Annette, Lis, Dorthe, Mikael, Susanne og Nicki 
 


