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HOCKEY PÅ MULTIBANEN
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(SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL PASNING I UGE 13 -PÅSKE)
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LEG I KIRKESKOVEN
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*KREATIV -BLOMSTER
DÅSESKJUL

PC DAG
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HUSK AT TAGE ALLE TINGENE MED HJEM -GARDEROBEN SKAL TØMMES.

PÅSKEFERIE, PASNING EFTER BEHOV OG TILMELDING

*Med forbehold for ændringer, ved personalesygdom, dårligt vejr og lig.

Onsdag d. 24.03.21.
Hej,
Her er kalenderen og lidt nyt for SFO/Klub i marts måned, fra os til jer
UDEDAGE/CORONA:
Vi følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, så derfor er vi udenfor så meget som kan lade sig gøre. Vi spiser også
eftermiddagsmad udenfor, hvis vejret tillader det. Som udgangspunkt er hver dag ”udedag”, sørg derfor for, at børnene
stadig har varmt tøj, hue/vanter mm. med i tasken hver dag. Også selvom frysegraderne er væk for denne gang, så er det
stadig koldt.
*KREATIV -BLOMSTER:
Vi syntes at fiskene og udsmykningen på gavlen af Børnehuset og skolebygningen er blevet lidt ”træt” og trænger til en
udskiftning, Derfor er vi kommet på den ide at vi vil lave blomster, tanken var så at man kan følge ”blomsterranken” fra
Børnehusets gavl forbi vuggestuen og barnevognsskuret og ende over ved indgangen til skolen.
Vi vil derfor i SFO tiden, i løbet af foråret/sommeren ”få Børnehuset og skolen til at blomster”.

Det er en stor opgave,

der skal laves rigtig MANGE blomster og vi håber at få glæde af det i mange år.
Vi har tegnet en masse skabeloner som Michael har savet ud i træ. Måske kommer der også en lille bi eller sommerfugl.
Det er så meningen at blomsterne skal farvelægges af SFO & Klub børnene, med lidt hjælp fra børnene fra Børnehuset
Derfor vil det være en god ide at børnene ikke får det allernyeste fine tøj på de dage hvor der står ”KREATIVBLOMSTER”. Malingen kan godt ”klatte” lidt, selvom vi har forklæder på. Der er selvfølgelig også fri leg de dage, for dem
der ikke er fan af at male blomster.
Vi håber der er nogle forældre der har mulighed for at hjælpe med at hænge det hele op på husene når vi er færdige.
Kender I nogen der har lyst til at være sponsor for noget maling/træ eller lak til vores ”Blomsterprojekt” , giv gerne lyd til
Anne.
*KREATIV -PÅSKE:
I år giver vi den ekstra gas med at pynte op og klippe/klister til påske, med påskeæg, påskehare og påskekyllinger. Selvom vi
altså stadig savner vores reserve SFO Bedsteforældre Gurli og Eva.

Se på kalenderen hvornår vi klippe/klister.

PÅSKEFERIE:

Sidste frist for tilmelding til pasning er d. 5.marts, på mail: anne@langsoe-friskole.dk
Har jeg ikke fået en tilmelding fra jer, regner jeg med I ikke har brug for pasning
PERSONALENYT:
Nyt ansigt i SFO’en: Ryan Christiansen starter d. 1. marts og skal være her i 3 mdr. Ryan er 52 år og bor i Viborg. Ryan har
arbejdet som Pædagogisk assistent siden 2000, hvor han blev færdig med den pædagogiske grunduddannelse på Viborg
Seminariet. Ryan er flexjobber og arbejder derfor kun 4 dage om ugen.
Malthe fortsætter som tilkaldevikar.

HUSK, SFO HAR LUKKET FØLGENDE DAGE:

•
•
•
•
•

Påske: Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag
St. Bededag
Kr. Himmelfartsdag og dagen efter fredag d. 14. maj.
2. Pinsedag, - 24. maj.
Og uge 29+30+31 i sommerferien
Forårshilsen fra Heidi, Helle, Michael og Anne

