Vestermose Natur og Idrætsfriskole SFO

NYHEDSBREV FOR APRIL og MAJ 2017
I marts måned har der været godt gang i b.la.
påskeklip og karsekyllinger/karseharer.

kom ud af deres æg og både børn og voksne
har fulgt spændte med.

I de sidste 3 ugers tid har vi haft en
rugemaskine stående med æg. I går d. 5. april
kom kyllinger. Der kom i alt 8 små kyllinger.
Det har været rigtig sjovt at se når kyllingerne

Stor tak til Elias forældre for lån af æg og
rugemaskine. Kyllingerne kommer hjem til
Elia inden påske.

Solcreme!
Det er rigtig blevet forår og solen er stærk, særligt om eftermiddagen. Derfor må I meget gerne give
jeres børn en solcreme med som kan være på deres garderobe, skriv navn på solcremen .

Vidensdeling!!!
Onsdag d. 19. april begynder vi, med noget helt nyt. Hver måned arrangerer vi ”vidensdeling”.
Har I noget helt specielt I gerne vil vise frem eller fortælle om, er I meget velkomne til at kontakte
os personale i SFOén.
Vidensdeling er for alle børne i SFOén mellem kl. 13.45 og 14.30.
D. 19. april: Er det et foredrag om Indien og Indiens børn og deres skolegang.
D. 17 maj: Tino (Frederiks og Viktors papfar), kommer med slanger og fortæller lidt om den.

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

Hjemkomst fra lejrtur
Vi gør opmærksom på at SFOen er lukket fredag d. 5. maj.

Sommerferie
Vi gør opmærksom på, at der er frist på til og framelding til sommerferien senest d. 21. april. I har
mulighed for at tilmelde jeres børn både på intra og på ophæng i SFOen.

Legetøj
Vi siger tak til de børn og forældre der har givet en hånd med oprydning af legetøj samt De der har
afleveret tavle og biler til SFOen. SFOen ønsker sig krydderurter til vores altankasser!!

Informationer eller spørgsmål til SFO-en: Ring eller SMS til SFO-telefonen nr. 2446 4733.
Aktivitetskalender for april og Maj.

19. april kl.
13.45- 14.30

”Vidensdeling”- Indiske børn og deres skolegang i Indien

26. april

Vi holder børnemøde kl. 13 og derefter fællesfødselsdag kl. 14.

Uge 18

Lejrskole

17. Maj 13. 4514.30

”vidensdeling”- Vi får en ægte slange på besøg og skal høre lidt om slangens liv.

31. maj

Vi holder børnemøde kl. 13. og derefter fællesfødselsdag kl. 14.

I april og maj

Vi laver mor og farsdagsgaver og klipper forårspynt. Der er selvfølgelig også masser af
forskellige udendørslege og bevægelsesaktiviteter. B.la. skal vi efter påskeferien i gang
med at spille en masse rundbold!!

Forårshilsner fra Personalet i VNI´s SFO

God Påske!

