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Så kom vi godt fra start og et nyt skoleår er begyndt… Vi har sagt velkommen til vores nye
skoleleder og såvel nye som gamle elever…
Alle de voksne i Sfo`en er nu tilbage fra ferie… Vi har brugt August måned på at lære hinanden at
kende og er faldet godt til…

I September starter vi et tema op som hedder ”Hvem er jeg” et projekt som handler om vores krop og os
selv… Vi skal derfor bruge billeder af os selv og dem i vores familie og dyr…
Vi efterlyser ugeblade, magasiner som vi kan klippe i…
Vi afholder fernisering af vores projekt
Fredag den. 30. oktober…der vil være forældre kaffe i tidsrummet 14-16.

16. Sep… Båldag
23.sep….. Pigeklub m. Mona
29. Sep… Månedsfødselsdag (vi har samlet alle de fødselsdage der har været i løbet af sommeren til en dag
hvor vi bager kage, sammen med børnene og hygger med det)
30. Sep… Filmdag
Drenge klub er der ikke fastsat dato på endnu, info kommer på den røde tavle…

Der er mulighed for at spille playstation om morgenen og om eftermiddagen efter kl 15…

I bedes få opdateret jeres private oplysninger såsom mobil nummer og e-mail så vi altid kan
få fat på jer… via oplysningssedler!!!!!
Vi har valgt at tilmelde Skolen, SFO`en og børnehaven med til ”Alle børn cykler”… Plan kommer på forældre
intra… Trine SFO og Eva står for dette… Der skal medbringes egne cykler og cykelhjelme der bliver
mulighed for at dette kan blive låst inde hver dag).
Efterårs tilmelding til uge 42 er så småt ved at være

på banen med afkrydsning…. Vi har en

bøn til alle forældre om kun at melde sig på, hvis man reelt har tænkt sig at gøre brug af sfo`en i efterårs
ferien. Vi bruger, efter erfaring, for meget personale ressurcespild, da nogle af de tilmeldte børn ikke
kommer alligevel, disse personale timer vil vi gerne kunne bruge når behovet virkelig er der…
Mange Hilsner fra personalet i SFO`en

