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NYHEDSBREV FOR JUNI
……..SÅ KOM SOMMEREN……
Husk solcremen … vi har en kasse til børnenes solcreme. Vi vil bede dem om at smøre sig
ind når de kommer fra skole.
Maj måned er nu slut og vi siger goddag til juni måned. I maj måned har vi fået lavet bål
og fået godt gang i krea-værkstedet, hvor der knyttes og laves armbånd og halskæder.
Derudover er fodboldbanerne blevet brugt flittigt til både boldspil og hygge med tæpper.

I SKAL STADIG VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ:
Fremover bliver nyhedsbrevene lagt ud på ”Skoleintra” og I vil derfor ikke modtage dem pr. mail længere.
Vi er stadigvæk rigtig meget ude, i al slags vejr… -derfor beder vi jer om at tjekke op på jeres børns garderober
således at der er tøj til al slags vejr samt masser af skiftetøj.

VI SES PÅ FACEBOOK:
Vi har oprettet en gruppe på Facebook, hvor vi løbende vil uploade billeder fra hverdagen samt bringe mere eller
mindre vigtige informationer til jer forældre. ”VNI SFO” hedder gruppen og vi opfordrer alle, der er på Facebook, til
at melde sig ind i denne gruppe.

NYHED PÅ SFO`EN:
I den kommende måned vil vi introducere børnene til vores nye ugeplan, hvor på at ugens aktiviteter vil stå både
med skrift og med piktogrammer. Dette vælger vi da vores erfaring viser, at børnene ikke har styr på hvornår der er
aktiviteter.

LØB MED SFO HVER ONSDAG MELLEM KL.: 12-14:
Vi vil på SFO´en indfører løbedage hver onsdag mellem kl.: 12-14. Vi vil derfor ”lukke” SFO´en hver onsdag,
når børnene har fri indtil skolebussen (bus 1) går. Alle børn løber/går Nordrup rundt(ca. 3km) og derfor ser
vi helst at ingen børn bliver hentet i dette tidsrum.
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OBS….OBS….OBS…
Vi vil gerne huske jer på skolens mobilpolitik, hvilket også gælder SFO-tid. Så hvis I har beskeder eller har behov for
at tale med jeres barn, så er I velkomne til at ringe eller SMS til SFO-telefonen nr. 2446 4733.

VIGTIGE DATOER FOR JUNI:

JUNI
1.

LØB med SFO kl.: 12-14

8.

LØB med SFO kl.: 12-14
VILDE VULKANERMØDE kl.: 17-18.30 (kun for deltagende børn og forældre)

9.

BÅL

14.

Grill aften på skolen kl.: 17-20 (der kommer info fra skolen)

15.

LØB med SFO kl.: 12-14
Månedsfødselsdag – der vil være kage når vi er færdige med løb

22.

KULTUR DAG på skolen (der vil komme info ud fra skolen)

24.

Sidste skoledag inden sommerferien – GOD FERIE TIL ALLE

29.juni-1.juli

VILDE VULKANER i Vordingborg

De bedste solskinshilsner fra SFO’en
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