
*Med forbehold for ændringer, tilføjelser pga. dårligt vejr, personale sygdom og lign.  

 

 BÅLDAG: Hygge med bål mad på pladsen bag skolen.  

Husk tøj og fodtøj til at være udenfor hele tiden.  

 FISKETUR: OBS. KUN FOR 3.– 4.-5.kl. Michael tager med de ældste SFO/klub børn på fisketur, 

vi 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, gummistøvler og drikkedunk. 

Kontakt Anne for at finde ud af hvilken dag jeres barn kan komme med.  

 UDEDAGE: Vi er ude hele eftermiddagen. Husk at tjekke vejret! - bare tæer og T-shirt, er nogle 

gange for koldt. Så husk et par strømper, sko og en jakke med hver dag eller i garderobekassen. 

 

 HALLEN: Vi vil her i efteråret gå i hallen med mindre grupper og lege/spille bold tirsdag 

eftermiddag mellem kl. 14-15, hold øje med kalenderen h 

 

 EFTERMIDDAGSMAD: Den 17. august holdt vi informationsmøde omkring vores SFO.  Her 

præsenterede Nicolaj og Anne for de fremmødte forældre, tankerne omkring vores SFO på Langsø 

Friskole fremadrettet, og fortalte lidt om hvordan sammenlægningen imellem SFO og børnehus vil 

påvirke hverdagen i SFO’en. Der blev også præsenteret mulighederne for en fremtidig madordning 

i SFO´en. De fremmødte forældre stemte for en madordning i SFO’en, den vil fremadrettet koste 

140 kr. om måneden som bliver opkrævet sammen med skolepengene.  

 AKTIVIETS KALENDER SEPTEMBER 2022 
 

1 *Cirkus tema & fri leg 

2 Pc-dag  
3  

4  

5 Vi leger i kirkeskoven 

6 *Cirkus tema & fri leg  

7 *Cirkus tema & fri leg 

8 Hockey 

9 PC DAG                    SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING I UGE 42 
10  

11  

12 *Cirkus tema & fri leg 

13 *Cirkus tema & fri leg 

14 *CIRKUS FORESTILLING FOR BØRNEHUS OG SFO-FAMILIER KL. 14.30      

15 Boldspil på multibanen  

16 Pc-dag 

17 Fælles Arbejdsdag kl. 9-15 

18  

19 Fri leg                                                                                                        *FISKETUR (3-5 kl.) 
20 0-1 kl. i hallen kl. 14-15 

21 Båldag 

22 Cykeldag HUSK CYKELHJELM!                                                                                                        

23 Pc-dag                                                                                                                    *FISKETUR (3-5 kl.)                                                               
24  

25  

26 Leg i Kirkeskoven 

27 2. kl. i hallen kl. 14-15 

28 Kreativ 

29 Hockey                                                                                                                            (*Klubdag 4-5 kl. ) 

30 Forældrekaffe kl. 13.30-15.30                                                                                *FISKETUR  (3-5 kl.)                                                  



 EFTERÅRSFERIE:  

Som en del af sammenlægningen mellem Børnehus og SFO vil der i alle ferie være fællespasning i 

Børnehuset. Sidste frist for tilmelding til pasning er torsdag den 9. september kl. 12.00 

Tilmelding til mail: anne@langsoe-friskole.dk HUSK komme-gå tider! TAK       

Vi har pasning efter behov i ferieugerne, og derfor vil åbningstiden i Børnehuset blive indrettet 

efter de tilmeldte børn. Det er en kæmpestor hjælp hvis I kan være så nøjagtig som mulig. 

Legeaftaler og besøg hos Bedsteforældre kan sagtens aftales i god tid. Sker der ændringer i det I 

har tilmeldt til, vil vi rigtig gerne høre fra jer så hurtig som muligt.  

 

OBS: Har jeg ikke fået en mail med tilmelding fra jer senest fredag d. 9. september kl. 

12.00, går jeg ud fra at I ikke har brug for pasning denne dag.  

 

CIRKUS: 
I år har vi fået lov til at være med i Børnehusets cirkusforestilling. Vi er kommet godt i gang med 

vores cirkustema og vi glæder os alle, både børn og voksne til forestillingen. 

 

Legepladsen ved børnehuset bliver fyldt op med stande med forskellige aktiviteter så alle kommer i 

cirkusstemning. Der vil være popcorn, kaffe/kage og andre overraskelser på selve dagen, da børnene 

virkelig har været gode til at komme med gode ideer og ønsker til vores cirkus dag.  

 

Vi har valgt at overskuddet fra denne eftermiddag skal gå til indkøb af nye spændende cirkus ting, som 

vi kan bruge til næste år. Vi håber at se jer alle samt børnenes bedsteforældre, søskende og andre der 

kunne have lyst til at se vores cirkus og opleve vores dejlige sted her i Vammen. 

 

Vi mangler udklædningstøj og ”cirkusting”, så har I en høj hat eller et klovnekostume i gemmerne, 

modtager vi med glæde.  

 

Onsdag. 14/09 kl.14.30 
 

Praktisk info: 

- Forestillingen er ude på børnehusets legeplads og starter kl. 14.45 

- Indgang fra lågen i skolegården hvor der vil sidde børn og tage imod jer. 

(i skal have jeres cirkus billet klar ved indgangen) 

- Billetterne koster 30 kr. pr person 

- billetterne købes i forsalg enten i børnehuset eller i SFO´en 

- når man betaler, får man billetterne fysisk med hjem samme dag 

- man kan købe alle de billetter man har brug for 

- billetten giver adgang til det hele på pladsen og man skal ikke betale for aktiviteter samt 

kaffe/ kage popcorn osv. 

 

 

Hilsen personalet 

mailto:anne@langsoe-friskole.dk

