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E-mail: sfoleder@vestermosefriskole.dk hjemmeside: www.vestermosefriskole.dk

NU ER DET DECEMBER……….. DET ER JUL………….. DET ER TID TIL HYGGE…………………

Den sidste tid er gået med at lave julegaver og vi er nu alle færdige med julegaverne og kan nu nyde
hyggen i hele december. -Børnene vil få deres julegaver med hjem i løbet af ugen 51 – således at vi er sikker
på at alle har fået deres gaver med hjem.

VIGTIGE DATOER FOR DECEMBER-måned:
10. december

Drengeklub og Pigeklub obs… husk tilmelding

Uge 51

Bageværksted – vi bager småkager

17. december

Juleafslutning for SFO-børn samt forældre kl.: 14-16
- her vil vi lave kakao over bål og der vil være æbleskiver til børnene

18. december – 4. januar Juleferie fra skolen
21.-23. december

Åben ved tilmelding …. (sidste tilmelding var d. 30.november)
– børn der ikke er tilmeldt har fri i de dage op til jul!!!!!!

INFO…… OBS….. INFO….. OBS…..INFO…..OBS…..INFO….OBS…..:
Vi skal desværre sige farvel til Mona i SFO´en, da hun har fået nyt job pr. 1. januar 2016. Her skal hun være
SFO-leder på en SFO i Køge. Vi ønsker Mona rigtig god vind fremover og hun vil blive savnet af både børn
og voksne.

Efter nytår vil vi ikke længere tilbyde frugt i SFO´en fra 4.januar:
Dette er en beslutning vi sammen har taget med bestyrelsen, da vi bruger rigtig megen voksen-tid på
dette. Vi vil meget hellere bruge tiden sammen med børnene til pædagogiske tiltag. Frugt-situationen har
på nuværende tidspunkt været et opbrud af børnenes leg og aktiviteter, hvilket er rigtig ærgerligt for deres
mulighed for fordybelse. Vi er dog stadig opmærksomme på at de stadig skal spise lidt om eftermiddagen

og vil stadig huske børnene på at de skal have lidt at spise…. Så husk lidt ekstra frugt i madpakken!
Derudover bruger vi megen voksen-tid på at hjælpe børnene med at lave legeaftaler. Derfor vil vi bede jer
om at hjælpe børnene til at lave legeaftalerne dagen før (hjemmefra). Dette ville give børnene mulighed

for at glæde sig til legeaftalen samt at vi ikke skal stå med det skuffede barn, når en legeaftale ikke kan

lykkes.
Venlig hilsen SFO-Personalet

