SFO AKTIVIETSKALENDER MAJ
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Fri leg
Kreativ: Vi laver ”Mors dags gaver”
”Den Gode Stol” & ”Mors dags gaver”
Boldspil på multibanen
*Fisketur for 3.-4. klasse
Morsdag
*Båldag
Aktiv Leg
”Den Gode Stol”
”Cafe Hygge”
St. Bededag -lukket

*Båldag
Aktiv Leg
*”Mini OL”
*Fisketur for 3.-4. klasse
*Fisketur for 3.-4. klasse

Cykledag
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL PASNING I SOMMERFERIEN,
UGE 26+27+31
*Gåtur i Vammen By ca. 13-15.30 (Skøjtesøen/den lille sø i Løndalen)
*”Mini OL”
Kristi Himmelfartsdag -lukket
SFO lukket

24
25
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29
30 Aktiv Leg
31 Velkommen til SFO forældrekaffe kl. 13.30-15.45

*Med forbehold for ændringer ved sygdom, dårligt vejr mm.

Hej Her er SFO nyt & aktivitetskalenderen for Maj.
BÅLDAG: Hygge med mad over bål. Husk tøj og fodtøj til at være udenfor hele tiden.
MINI OL: Vi afholder SFO Mini OL på sportspladsen med forskellige små konkurrencer, slut
ca. kl. 16.00 – Husk gode sko!
FISKETUR: OBS. KUN FOR 3. – 4. KL. Michael tager med de ældste SFO børn på fisketur,
vi har fået lov til at fiske fra Fam. Langes grund ved Tjele Langsø, de skal køre i Michaels bil,
tager afsted 4 ad gangen og er tilbage i SFO ca. kl. 16.30. Vi har fiskestænger og madding, de
skal bare huske tøj efter vejret og gummistøvler. Kontakt Anne for at finde ud af hvilken dag
jeres barn skal afsted.
SOMMER: Vi får forhåbentlig flere dage med sol, husk at smøre med solcreme hjemmefra.
Vi tilbyder at børnene kan få solcreme på om eftermiddagen, vi har Apotekets faktor 50.
BEMÆRK: på Langsø Friskole kan man være tilmeldt heldagsplads, morgenplads og
eftermiddagsplads i SFO. Men når du går i 4. Kl. eller derover hedder det SFO-klub, uanset
hvilken løsning du vælger. (Mest fordi ungerne syndes at det lyder godt, men også fordi der
stopper staten med at give tilskud til os/jer.) Man er derfor ikke automatisk udmeldt når
man starter i 4. Kl. Indmelding /udmelding: Man kan melde sig ind, fra dag til dag,
udmelding og ændringer af pasningsformer er løbende mdr. + en mdr. fra modtagelsen.
Blanketter fås ved henvendelse til Anne; anne@langsoe-friskole.dk eller på skolens kontor.
Ring hvis du er i tvivl.
Men pga. sommerferien skal udmeldelser/ændringer GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2022
være afleveret til SFO senest d. 14. juni. -på mail: Anne@langsoe-friskole.dk
Husk også at hvis du skal have helt eller delvis friplads skole/SFO fra august, at ansøge
om dette. Ansøgningspapiere kan fås ved henvendelse til kontoret eller Anne i SFO’en. husk kopi af årsopgørelsen fra 2021.

SOMMERFERIE: Skolen har lukket i UGE 26 + 27 + 31
Man kan tilmelde sig til pasning efter behov i disse ugerne,
SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING
ER D. 23. MAJ på mail: Anne@langsoe-friskole.dk
OBS: SFO’en har lukket i UGE 28 + 29 + 30
Hilsen fra Heidi, Helle, Michael og Anne

