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Marts 2017.

Hold da op, hvor vi nyder vores nye SFO. Tænk, alt den plads vi har fået.
Faktisk synes vi selv, at det går rimelig godt med at holde styr på, hvor
børnene befinder sig, når I kommer for at hente dem. Vi håber, I deler den
opfattelse. Vi gør i hvert fald vores bedste .
Husk dog, at hvis I er i tidsnød, så har I stadig mulighed for enten at ringe
børn til ”kæden” eller bede os ”pakke dem sammen”, så de er klar til
afhentning. Ellers ser vi gerne, at I kommer ind og henter, eller vi aftaler
faste gå-hjemtider.
Endelig siger kalenderen forår, og vi kan da også mærke, at temperaturen
har fået et lille nyk op ad. Dejligt !
Det er dog lige på denne årstid, at børnene ved mindste solstråle er
tilbøjelige til at smide jakken. Vi synes bare, at det er lige tidligt nok.
Luften er stadig kølig, så vi forsøger ihærdigt at få børnene til at beholde
overtøjet på lidt endnu, hvilket de godt kan synes er lidt træls. Vi håber
dog, at I bakker op om dette og evt. lige tager en snak om det hjemme.
Vi er klar over, at flere og flere børn har deres egen mobiltelefon. Vi er
bare nødt til at understrege, at al kontakt/ aftaler mellem Jer og børnene
skal ske igennem SFO´ens mobil. Det kan godt være svært at leve op til
vores ansvar, hvis der bliver lavet legeaftaler eller aftalt gå-hjemtid, uden
vi er informeret om det.
Onsdag den 19. april skal vi igen afsted til SFO´ernes årlige OL i Højby.
Det er et heldagsarrangement for 0. - 3 klasse. Vi skal i år dyste i
discipliner som fodbold, rundbold, hockey, forhindringsbane og
showdanse. Børnene ved selv, hvilke hold de er kommet på. De får brev
med hjem, hvis der er dage, hvor de skal øve og dermed helst skal blive i
SFO-en om eftermiddagen.
Mere information om denne dag følger senere.
I børnenes garderobe bliver der hver fredag ryddet op, så rengøringen kan
komme til at vaske gulv. Vi vil i den forbindelse bede Jer hver uge tjekke,
hvad der evt. ligger af beskidt og vådt tøj. Ligesom I sørger for, at børnene

altid har rent skiftetøj liggende. Husk navn i ALT tøj.
På personalefronten kan vi byde velkommen til Sif Nielsen, som er
praktikant og skal være hos os i 3 måneder. Sif har i tidernes morgen selv
været barn på skolen og gået i SFO-en, så hun føler sig allerede hjemme,
og børnene har taget rigtig godt imod hende. Vi glæder os til samarbejdet.
Som I jo ved, henstiller bestyrelsen til, at alle benytter p-pladsen ved
forsamlingshuset i forbindelse med aflevering og afhentning af elever.
Hvis man alligevel vælger at parkere ved kirken, vil vi gerne opfordre Jer
til at benytte fodgængerovergangen. Og ikke bare gå skråt over vejen, fordi
det er nemmere i forhold til, hvor bilen holder. Vi vil rigtigt gerne passe på
vores børn og lære dem, hvordan man sikrest skal gebærde sig i trafikken.
Men det kræver, at man som voksen tager ansvar og viser, hvordan det skal
gøres .
Efterlysning : Musehullet kan igen godt bruge dimser og dippedutter,
skruelåg, papruller og underlige ting til fantasikassen .
Der udover kan vi godt bruge noget tørt brænde til vores bålsted.

Mange forårshilsner hilsner fra
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