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NYHEDSBREV FOR MAJ
……..NU KOMMER SOLEN OG FORÅR……
Den sidste tid har vi brugt masser af tid udenfor med masser af leg, mooncars, bål mm. Børnene nyder at det er blevet
lidt varmere i vejret og begynder at tage tæpper og puder med ud, hvor de kan lege og hygge sig på. Der er også
begyndt at blive lukket op for det kreativ hjørne. Selv snitteknivene er kommet frem, hvilket børnene synes er sjovt

I SKAL 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.

SOMMERFERIE – TILMELDINGER:
Der vil være sedler på ”den røde væg” ved kontoret, således at man krydser sit barn af. SFO´en har som de sidste år
ferie-lukket i uge 29 + 30. Man kan også give besked på SFO´ens telefon eller via mail eller SMS.
Sidste tilmeldingsdato er den 20.maj – ikke tilmeldte børn anskues som børn der holder ferie.
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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 dem, så er I velkomne til at ringe eller SMS til SFO-telefonen nr. 2446 4733.

VIGTIGE DATOER FOR MAJ:

MAJ
2.

Kreativ værksted v. Kirstine

4.

Bål m. snobrød

5 + 6.
9.
15. + 16.

SFO LUKKET
Kreativ værksted v. Kirstine
Pinsedag + 2.Pinsedag SFO LUKKET

18.

Pigeklub v. Trine

23.

Kreativ værksted v. Kirstine

24.

Månedsfødselsdag for fødselsdagsbørnene i Maj

25.

Drengeklub v. Andreas

HUSK! VILDE VULKANER
Et tilbud til alle børn i 3.-6. klasse:
Sommerens hyggeligste musikfestival for børn - Vilde Vulkaner i Vordingborg d. 29. juni til 1. juli.
Vi kan slet ikke vente! Alle de fede kunstnere som Rasmus Seebach, Cisilia, Djämes Braun, Ankerstjerne og Shaka
Loveless kommer og optræder for os. Tilmeld dig og bliv en del af sommerens sejeste festival og hyggeligste selskab.
Pris
Barn tilmeldt i SFO: 600 kr.
Barn ikke tilmeldt i SFO: 1000 kr.
Frist d.1/6-16

De bedste solskinshilsner fra SFO’en
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