
 

 

 

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole, Hallelevvej 30A, 4200 Slagelse. Telefon: 29 34 34 32 eller 24 46 47 33                                                                             
 

 

Så gik april-måned og det gik stærkt…. 

Vi har haft lavet bål, spillet rundbold, afholdt pige- og drengeklub, holdt fødselsdagsmøde samt holdt den månedlige 

filmdag. 

Vi har haft stort fokus på ind- og udkrydsning samt vores samling omkring eftermiddagsfrugt, dette har medført at vi 

i dag sikre at vi får set og snakket med alle SFO-børnene. 

Vi opfodre jer alle til at få afkrydset jeres børn i forhold til sommerferien på opslagstavlen i gangen samt at få udfyldt 

de nye oplysningssedler. 

 

1.maj LUKKEDAG 

5.maj BÅL- dag m. mad på bålet 

6.maj PIGE-klub (husk tilmelding til Mona) 

8.maj Idrætsaktivitet 

12.maj Bål- dag m. snobrød 

13. maj Fødselsdagsmøde (for de børn der har fødselsdag i juni) 

 VILDE VULKANER-møde kl. 17-19 for forældre og børn der er tilmeldt  

15.maj LUKKEDAG 

UGE 21 Skole koloni 

  0.klasse + 3.klasse = mandag-onsdag 

  1.klasse + 2.klasse =onsdag-fredag 

26. maj DRENGE-klub (husk tilmelding til Andreas) 

27. maj Vi holder fødselsdag for alle børn født i maj 

28. maj FILM-dag 

29. maj Idrætsaktivitet 

 

 

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

mailto:sfoleder@vestermosefriskole.dk
http://www.vestermosefriskole.dk/


Nu er solen begyndt at titte frem fra skyerne og vi husker jer på, at det er tid til at finde solcremen frem. Vi 

vil meget gerne hjælpe jeres børn med at huske på dette, men de skal blot have en solcreme i tasken eller 

den kan afleveres på SFO-kontoret (husk navn og klasse på).  

 

Da vi meget gerne vil lave nogle anderledes/fjollede lege samt udsmykning, efterlyser vi aflagte gummistøvler i alle 

størrelser 

Vi har stort samarbejde med vores børnehave, hvilket gør at vi sammen har planlagt, at de kommende skolebørn 

skal have mulighed for prøve at komme op i SFO´en i formiddagstimerne sammen med en pædagog fra børnehaven. 

Dvs. hver onsdag i maj vil der være børnehavebørn i SFO`en kl.: 8.30-12.00 

Herefter starter de kommende skolebørn i SFO 1. august 

 

Vi glæder os til en ny måned med masser af planlagte aktiviteter 

Mvh 

SFO personalet 

  

 

   

 

  


