AKTIVITETS KALENDER OKTOBER 2022
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Fri leg
Aktiv dag / 3. -4. kl. i hallen 14.00 – 15.00
*Kreativ
*Kreativ Halloween
Pc Dag

Gåtur i Vammen til den lille sø -Husk gummistøvler.
4.-5. kl. i hallen 14.00-15.00
*Bedsteforældrehygge kl. 13.30-15.30
*Kreativ Halloween
SFO ÅBNER KL 12.00 HUSK AT TAGE ALLE BØRNENES TING MED
HJEM! TØJ/TASKER/FODTØJ MM. Garderoben skal tømmes!!!

Efterårs ferie

Fri leg
0. -1. kl. i hallen 14.00 – 15.00
Kreativ hygge med Gurli
Cykeldag
Pc Dag

*Halloweenfest - husk udklædning

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

Forældrebrev oktober 2022:
HUSK: Det er koldt derude, nogle gange
… husk derfor varmt overtøj. Husk også et par
gummistøvler, og et sæt skiftetøj fra inderst til yderst. Et par inde sko er også en rigtig
god ide, der er meget fodkoldt på skolen, Vi skal nok huske børnene på at bruge dem. ☺
Tøj: Det gør det meget nemmere, for både barnet og os hvis I mærker
tøjet/fodtøjet tydeligt med navn, der er flere der har den samme slags udetøj.
HUSK OGSÅ VINTERSTØVLERNE!!!!
BOLDSPIL: Til de børn som elsker at spille bold udenfor. ☺ Vi vil gerne at de har en tynd
jakke (termo/softshell eller lign.) i deres garderobekasse, som de kan tage på, når de
spiller bold/løber udenfor. Det er alt for besværligt og meget varmt at spille kamp med
vennerne i en dejlig tyk vinter jakke! ☺
FRIVILLIGE BAGEGLADE VOKSNE SØGES! Vi mangler indimellem tid til at bage brød til
SFO eftermiddagsmad. Så har du tid/lyst, 1-2-3 gange om året at hjælpe med at bage
brød, vil det være EN STOR HJÆLP for os.
EFTERÅRS AKTIVITETER: Indsamle materialer i naturen til kranse, kastanjedyr, og
meget mere…
BEDSTEFORÆLDREHYGGE: ONSDAG D. 12. OKTOBER, ingen tilmelding. Se separat
invitation
KREATIV HALLOWEEN: Vi laver forskelligt halloween pynt og efterårs aktiviteter.
Noget til at pynte på skolen, noget til at tage med hjem.
HALLOWEENFEST”: 31. OKTOBER Vi har forskellige ”u”hyggelige lege, kreative
aktiviteter, og små opgaver.

fra kl. 14-15.30

med.

God oktober til jer
Vh. Helle, Heidi, Michael og Anne

Børnene må gerne have udklædning

