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NYHEDSBREV FOR FEBRUAR og MARTS 2017
I februar og marts måned har vi mange spændene aktiviteter på programmet.
Vi skal bl.a. lave fastelavnspynt, lege påskelege og lave påskepynt mm. Man må meget gerne
medbringe en gren i uge 8 til at lave et fastelavnsris af. Derudover vil der hver onsdag i marts
måned være forskellige bålaktiviteter.
Husk! Vi skal selvfølgelig stadig være rigtig meget ude (hver dag til ca. kl. 16), så vi beder jeg om
at tjekke at jeres børn har varmt tøj med hver dag.
Det er nemlig meget sjovere at være i SFO når man er varm og veltilpas!

Børnemøde/ Fællesfødselsdag
En gang om måneden samler vi børnene kl. 13.og holder et lille børnemøde. Her giver vi børnene
informationer mm. Efterfølgende sender vi børnene ud for at samle skrald. Dette gør vi for at holde
skolen ren og pæn. Det er utroligt hvor meget skrald der faktisk bliver samlet ind hver måned. Vi
taler med børnene om hvorfor der er vigtigt at holde skolen og naturen fri for skrald. Dette er en del
af vores projekt ”Grønt flag”.

Kl. 14 holder vi fællesfødselsdag. Vi starter med at synge for og fejre de børn der har fødselsdag i
den pågældende måned. Til sidst får alle et stykke kage eller andet mundgodt. Fællesfødselsdagen
er færdig ca. 14.30.

Legetøj
Hvis der er nogen der ligger inde med hele legetøjsbiler, som de ikke bruger mere, kunne børnene
rigtig godt tænke sig nogen til SFO-en.

Nødpasning 10., 11. og 12. april
Der er mulighed fojr nødpasning i de tre dage op til påske. Hvis man ønsker at tilmelde sit barn kan
man hente en tilmeldingsseddel her i SFOen. Den skal så afleveres til Kathrine inden d.10 marts
2017.

Informationer eller spørgsmål til SFO-en: Ring eller SMS til SFO-telefonen nr. 2446 4733.

FEBRUAR og MARTS – Tjek vores aktivitetskalender på Intra.

Uge 8

Fastelavns tema- vi laver fastelavnspynt. Medbring gerne en gren der egner sig som
fastelavnsris.

23. februar

Vi holder børnemøde kl. 13 og derefter fællesfødselsdag kl. 14.

Uge 12. 13 og
14

Påsketema – Medbring gerne tomme afvaskede syltetøjsglas.

30. marts

Vi holder børnemøde kl. 13. og derefter fællesfødselsdag kl. 14.

Mange vinterhilsner fra
Personalet i VNI´s SFO

