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NYHEDSBREV FOR FEBRUAR & MARTS 

Forårstegnene er allerede begyndt at vise sig og vi vinker farvel til en snefyldt januar måned. 

Den sidste tid har stået på kælketure i lange baner, gulerodsnæserne er sat i de fine snemænd og hundredevis 

af snebolde er blevet kastet. Indendørs har vi beskæftiget os med nål og tråd, og der er blevet syet søde 

bamser og flotte hjerter i massevis. Vi har ivrigt kastet om os med palietter og fjer for at kreere diverse 

mystiske og farverige fastelavnsmasker - det er et hit.  

 

VIGTIGE DATOER FOR FEBRUAR/MARTS: 

 FEBRUAR 

10. Vi vifter med de ternede flag og sætter gang i et fedt mooncar-race. GO! GO! GO! Tilmelding 

skal ske hos Lea senest d. 9. februar. 

23. Månedsfødselsdag - vi fejrer februars mange fødselsdagsbørn på bedste manér med dejlig 

kage og godt humør. 

24. Så er det tid til verdens sejeste DRENGEKLUB med Phillip, og verdens hyggeligste PIGEKLUB 

med Lea. 

26. Vi holder afskedsfest for Lea, som desværre stopper i SFO’en, da hun skal på et 3-måneders 

langt eventyr på Hawaii. 
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MARTS 

Uge 10 Står i de gamle leges tegn - og vi vil kaste os ud i diverse sjove aktiviteter fra ”dengang mor 

og far var børn”. 

14. Holder vi båldag og hygger med lækkerier i flammernes skær.   

16. Månedsfødselsdag - de søde fødselsdagsbørn fra marts måned fejres! 

21.,22.,23. PÅSKE-SFO - tilmelding senest d. 11. marts på listen i SFO’en eller pr. mail.  

   

 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.  

 

Tilmelding skal ske hos Trine senest d. 1. marts - man er kun endeligt tilmeldt, når betaling er registreret.  

Pris 

Barn tilmeldt i SFO: 600 kr.  

Barn ikke tilmeldt i SFO: 1000 kr. 

 

 

 

De bedste forårshilsner fra SFO’en 

 


