SFO NYT D. 10.12.21
Hej
I forbindelse med det seneste Kontornyt har jeg fået nogle spørgsmål fra jer, vedrørende SFO, dem vil jeg
prøve at svare på her.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle klasser sendes hjem, fra og med onsdag den 15.12.21 til og med 4.01.22
SFO er også lukket i samme tidsrum
Der laves nødundervisning for alle klasser i perioden d. 15.12.21-21.12.21
Nødundervisning vil ske i tidsrummet 8.30 – 12.30
Der laves nødpasning i SFO fra og med d. 15.12. og til og med d. 22.12 og igen d. 3+4.01.22
Har I allerede tilmeldt jeres barn til pasning i juleferien, skal I derfor tilmelde igen.
Nødpasning i SFO er efter behov og i SFO’ens normale åbningstid kl. 6.15-17.00 (fredag 16.30) I
tidsrummet 6.15-7.00 er det, ind til videre, i vuggestuen som vi plejer.
SFO personalets mødeplaner bliver lavet efter de tider som forældrene melder ind til, og man kan
derfor ikke regne med at der er åbent udover de tider man har skrevet på tilmeldingen.
Tilmelding til nødpasning+ undervisning skal ske til skolens mail senest søndag d. 12.12.
Skolens mail: mail@langsoe-friskole.dk - HUSK AT SKRIVE KOMME/GÅ TIDER PÅ!
Nødpasning/undervisning tilbydes familier hvor forældre ikke kan være hjemme og passe børnene
og hvor der ikke er andre pasningsmuligheder.

Jeg håber dette kan svare på nogle af jeres spørgsmål, ellers er I velkomne til at skrive til mig på:
anne@langsoe-friskole.dk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SFO aktivitetskalenderen passer derfor heller ikke mere, så her er hvad vi skal i næste uge:

•

MANDAG DEN 13/12:

Pakke julegaver ind, det er vigtigt at man kommer i SFO denne eftermiddag, så man kan
få sine gaver med hjem.
Hjælp dit barn med at få ryddet op i tingene, og evt. tag det meste med hjem. Så behøver
de kun at have en lille rygsæk med tirsdag.
•

TIRSDAG DEN 14/12:

Pakke julegaver ind!! Sidste dag inden eleverne sendes hjem til onlineundervisning.
Julehygge hele eftermiddagen. (og lidt oprydning!). PC dag, børnene må gerne have
deres egne spillemaskiner med denne dag, ligesom fredag. HUSK AT TØMME
GARDEROBEN ALT SKAL MED HJEM.
Husk at få betalt for julegaver. 30,- kr. kontant til Anne, -vi har desværre ikke mulighed for
at få MobilePay. Der er stadig et par stykker der har lavet gaver som ikke har fået betalt
endnu.
Med ønsket om en glædelig jul
samt et helt fantastisk nytår til alle, pas godt på hinanden.
Hilsen fra Heidi, Helle, Michael og Anne

