LANGSØ FRISKOLES SFO.
Genvej 3, Vammen, 8830 Tjele.
Mobil Telefon: 23 40 93 04. Mail: anne@langsoe-friskole.dk
Kære børn og forældre.
Info om pasning i SFO’en uge 26+27+31, 2022:
•

UGERNE:
Uge 26: Er vi på skolen. Fra kl. 15.30 er vi i Børnehuset
Uge 27 + 31: Er vi i Børnehuset hele ugen, fællespasning med VG & BH.

•

ÅBNINGSTIDERNE alle 3 uger er tilpasset efter de behov der er meldt ud fra
forældrene, så ændres dit barns behov for pasning, afleverer senere eller henter
tidligere, giv venligst besked hurtigst muligt. SFO-mobil: 23409304 eller Børnehusets
tlf.: 87 99 93 00. Ellers regner vi med at I overholder de tider I har givet os.

•

AKTIVITET i ferieugerne: Sommerhygge og forskellige lege, lidt oprydning og måske en
lille tur. Så derfor tjek vejrudsigten, - Vi skal udenfor hver dag, så husk også solcreme på
hjemmefra!

•

HUSK Drikkedunk og Skiftetøj i en lille rygsæk/pose. Uge 27 + 31 vil I få tilbudt en
midlertidig garderobeplads i den forreste del af børnehavegarderoben.

•

KUN UGE 26: MAD: Man skal have madpakke med, ligesom til en alm. skoledag, til formiddag
og middag! Eftermiddagsmaden får de som vi plejer i SFO’en! ☺

•

MAD UGE 27 + 31: Disse uger har vi fællespasning i Børnehuset, og de SFO-børn der er
tilmeldt til pasning, kan tilkøbe fuld kost, det vil sige både formiddagsmad, middagsmad og
eftermiddagsmad for 100,-kr. om ugen, uanset om man er i pasning 5 eller 2 dage. BORTSET
FRA ONSDAG: Hvor det er ”madpakkedag” i Børnehuset. - Man må selvfølgelig også have
sin egen madpakke med, ligesom uge 26.
Tilmelding til madordning i Børnehuset uge 27 + 31 skal sendes til mail:
anne@langsoe-friskole senest fredag d. 1. juli kl. 12.00.
(Pengene bliver opkrævet med skolepengene i september,
er bindene og pengene returneres ikke i tilfælde af sygdom og lig.)

Vi glæder os til at se dig.

God sommer til jer alle ønskes fra personalet Langsø SFO og Børnehus

