
 

 

 

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

  

Så går vi ind i et nyt kalenderår og alle børn er klar efter en lang juleferie. Vi håber at alle har haft 

en dejlig jul samt et godt nytår. 

Vi har startet den første uge med at nyde sneen udenfor og har lavet snemand og leget med 

sneen. Nogle børn har haft kælke med, hvilke er blevet brugt flittigt i lege.

VIGTIGE DATOER FOR JANUAR: 

Da alting ikke kun er fri leg her i vores SFO, så er der fastlagt nogle aktiviteter, som børnene kan vælge at 

deltage i 

12.JANUAR  VI LAVER BÅL 

UGE 3 18-22.JANUAR SMYKKEVÆRKSTED 

UGE 4 25-29.JANUAR SPORTS-UGE – vi vil benytte gymnastiksalen eller udendørsaktiviteter i sportens 

tegn 

26.JANUAR Månedsfødselsdag vi vil holde fødselsdag for alle børn der har haft fødselsdag i 

juleferien samt januar 

28. JANUAR PIGEKLUB m. Lisette og DRENGEKLUB m. Andreas 

 

NYT FRA SFO: 

Vi har i øjeblikket ansat vikar i vores ledige pædagogstilling, således at vi har tid til at finde den helt rette 
pædagog. Derfor har vi her efter jul sagt goddag til LEA, der indtil videre besidder Monas timer i SFO. Lea er 
kendt blandt børnene, da hun har været fast vikar på skolen.  

Vi husker jer på, at vi ikke længere har den samme frugtordning (fast frugt kl 14.00). Børnene medbringer 
selv frugt og spiser frugt efter behov. Dertil skal dog nævnes at vi dog stadigvæk husker børnene på at de 
skal spise frugt/det de har med. Dette giver mulighed for ikke at skulle afbryde god leg for at samles. Dertil 
skal dog også nævnes at vi kan indkalde børnene til ”BØRNEMØDE” hvis vi finder det nødvendigt ved f.eks. 
ny info, nye regler, trivselssamtaler mm. 

 

 

 

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

Vi er ude I den friske luft hver dag, hvilket lige på nuværende tidspunkt kræver overtræksbukser, varmt tøj 
og hue og vanter….. –det er bare sjovere at være ude, når man ikke fryser! 

Dertil ønsker vi også fra SFO´en at man lige gennemgår barnets garderobe og sikre sig at der er skiftetøj, 
hvis man skulle blive lidt våd. 

 

VINTERFERIE I UGE 7 – 15.-19. FEBRUAR 

Husk at tilmelde jeres børn, hvis I har behov for SFO. Tilmelding sker ved afkrydsning på tavlen i SFO eller 
pr. mail sfoleder@vestermosefriskole.dk 

Glemmetøj vil blive lagt frem i ugen op til vinterferien…. Efter vinterferien vil det resterende tøj blive 
afleveret til genbrug. KOM OG SE OM NOGET SKULLE VÆRE DIT BARNS!!!!! 

 

 

 

VILDE VULKANER I VORDINGBORG 29. juni-1.juli…. -Et tilbud til alle børn i 3.-5. klasse 

Skal du med til musikfestival i Vordingborg, hvor Rasmus Seebach, Cisilia, Djämes Braun, Ankerstjerne, 
Shaka Loveless er på programmet? 

I år har vi lavet det til et tilbud for alle børn i 3.-5.klasse, hvor prisen er: 

Barn tilmeldt i SFO = 600 kr 

Barn ikke tilmeldt i SFO = 1000 kr 

Tilmelding sker hos Trine i SFO senest d. 1. marts – man er kun endeligt tilmeldt når betaling er registreret. 

 

 

 Venlig hilsen  SFO-Personalet 
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