Samarbejde med skolen
- en helt naturlig ting.
SFO-medarbejdere deltager i forældremøder og skole–hjemsamtaler.
Desuden arbejder pædagoger og
lærere sammen i 2 ugentlige lektioner samt indskolingsforløb, så
børnene møder voksne, der har
den samme holdning til tingene.

Starttidspunkt i SFO
De kommende børnehaveklassebørn begynder i SFO mandag den
2. maj 2011. Frem til sommerferien afvikles et indskolingsprogram
med undervisningsaktiviteter om
formiddagen og SFO-aktiviteter
om eftermiddagen.

Betaling for skole og SFO
Der betales skolepenge og SFO
fra 1. maj. Betalingen for maj forfalder den 20. januar, og betalingen for juni forfalder den 20.
april. Disse 2 første betalinger refunderes ikke ved evt. senere udmeldelse. Skolen udsender ingen
rykkere - manglende betaling betragtes som en udmelding.
Betaling skal tilmeldes PBS, nærmere info sammen med opkrævningen i januar.
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Velkommen i SFO’en

Dagsrytme

Vi er en SFO med plads til skolens elever fra børnehaveklasse
til og med 4. klasse.

”Morgenfritter”

SFO’en er indrettet i Det røde
hus samt 2 pavillioner.
Din SFO er et fristed, som du
kan bruge som dit andet hjem.
Her er masser af aktiviteter
som f.eks. spil, dans og musik.
Du kan lege med dukker, biler,
Belleville, lego, købmand, køkken, skolestue, tegne, lave lektier, høre eventyr, kreative udfoldelser eller bare slappe af,
hvis det er det, du har behov
for.
Vi har et aktivt udeliv med ture
til skov og strand. Vi bruger
vores cykler rigtig meget, så
det er vigtigt med en god cykel
og cykelhjelm, så du kan deltage i vores ture.
En gang ugentligt tilbyder vi
tur i svømmehallen.
Desuden bruger vi skolens køkken, EDB-lokale og aula.

Daglig åbningstid
Kl. 6.30 - 8.00 og
kl. 11.40 - 17.00.

Du møder til en stille, hyggelig
morgen, hvor der er mulighed
for at blive rigtig vågen og få
din morgenmad i selskab med
en voksen. Du bliver sendt i
skole kl. 7.50.
Eftermiddag
Efter endt skoledag er der lektiecafé for dig, hvis du er tilmeldt.
I SFO´en tages der udgangspunkt i, at eftermiddagstimerne er børnenes fritid. Her skal
der være plads til at lege og
boltre sig – både indendørs og
udendørs på legepladsen.
Der er altid flere tilbud til dig
om at deltage i forskellige former for værkstedsaktiviteter,
natur, male, musik, idræt m.m.
Vi voksne i SFO’en er altid i
gang med et eller andet, der
kan samle jer og aktivere jer.
”Kom og vær med, hvis du har
lyst”, er budskabet, men hvis
du har mere lyst til at være
sammen med kammerater, er
det også i orden. Der er altid
nok at foretage sig i SFO’en, og
vi skifter emner i takt med årstiden.

