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

 

 

 

 

 

 

 

 NOVEMBER 2022 
1 Hallen 5. klasse 
2 Kreativ hygge 

3 Hockey på multibanen 

4 PC DAG 
5  

6  
7 *Pynt 

8 *Pynt Hallen 2.-3. klasse kl. 14-15 

9 *Opstart Julegaver  
10 -Finde pynt til kranse, der skal sælges til julemarked 

11 PC dag 
12  

13  
14 *Julegaver   

15 *Julegaver  Hallen 0.-1. klasse 

16 *Julegaver -pynte kranse, der skal sælges til julemarked 
17 Pynte kranse, der skal sælges til julemarked 

18 PC dag 
19 JULEMARKED PÅ SKOLEN kl. 10-15 

20  

21 *Julegaver     OBS: SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL PASNING I JULEFERIEN 
22 *Julegaver Hallen 4. -5. kl.  

23 *Julegaver  
24 *Julegaver 

25 PC dag                                                                                                                            ( 
26  

27 Støtteforeningen afholder Julebanko i forsamlingshuset kl. 13.00 

28 Forældrekaffe KL. 14 -16 
29 *Julegaver (Hallen) 

30 OBS: INGEN EFTERMIDDAGS SFO – PERSONALET FØRSTEHJÆLPSKURSUS 



Forældrebrev november 2022:  

Julegaveværksted:  Vi begynder på at lave julegaver her i november, indimellem hvor der er tid. Børnene 

kan i år lave tre forskellige slags, og så 2-3 mindre gaver. Det er valgfrit hvor mange. Lige som sidste år vil der 

være et fast engangs beløb pr. barn, uanset hvor mange de laver. Så derfor skal hvert barn SENEST d. 1. 

december have 30,- kr. med, afleveres til Anne. Beløbet dækker de udgifter vi har til indkøb af materialer. 

Vælger barnet ikke at lave gaver, skal han/hun selvfølgelig ikke betale noget. ☺ Husk at give besked til Anne.  

På de dage hvor vi har ”Julegaveværksted” er der selvfølgelig også normal SFO, med fri leg. –eller hvad vi 

finder på. ☺  

 HUSK: Det er koldt derude… (indimellem) husk derfor varmt overtøj, gerne også vanter og hue. Husk også 

et par gode varme støvler, og et sæt skiftetøj fra inderst til yderst. Et par indesko 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! ☺ Og for 

koldt uden.  

 

 Til kalenderen:  

 

✓ ONSDAG D. 31.11: OBS: INGEN EFTERMIDDAGS SFO – PERSONALET 

FØRSTEHJÆLPSKURSUS 

✓ D. 13. Dec. BØRNEJULEFROKOST!!! Sæt kryds i kalenderen x -forældrehjælp ønskes! ☺ 

✓ D. 21. Dec. SIDSTE SKOLEDAG. Julehygge og lidt oprydning. ALT skal med hjem, tøj, sko, støvler, 

jakker, hele garderoben skal tømmes.  

✓ JULEFERIE: SFO’en er lukket fredag d. 23. december + hele uge 52. 

Torsdag d. 22.dec.og d. 2.+3 januar 2023 har SFO’en åben efter behov, og tilmelding. 

 

OBS! SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING ER 21. november.  

På mail: anne@langsoe-friskole.dk  

 

SFO’en har åbent efter behov på disse to dage, og både personalets arbejdstid og åbningstiden bliver indrettet efter, 

hvor mange børn der er tilmeldt. Vi skal tænke økonomisk og fordelen ved at personalet afvikler de fleste af deres 

feriedage sammen med børnene er, at vi sparer vikar løn. – og vi skal spare hvor vi kan. ☺ Så derfor denne bøn til jer, 

om at være så nøjagtig som muligt, når I udfylder tilmeldingssedlen. Tilmeld ikke børnene hvis I har anden pasning! 

Tak! ☺  

Der er selvfølgelig altid plads til undtagelser; man har fundet en legekammerat, mor har måske fået tidligt fri fra 

arbejde, eller lignende og det er dejligt både for barnet og jer, og sådan skal det blive ved med at være! ☺ Giv besked til 

os hurtigst muligt ved ændringer. Har I frameldt feriepasning og der opstår et akut behov for pasning, så ring til os og 

hør om SFO er åben.    

-MEN – vi kan altid passe jeres barn.  

 

                                         

Hilsen Helle, Heidi, Michael & Anne 

mailto:anne@langsoe-friskole.dk

