SEPTEMBER - 2020 - AKTIVIETS KALENDER
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Fri leg
Kreativ
Aktiv leg
PC – dag
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Fri leg
Cykledag
Kreativ
Aktiv leg
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ARBEJDSDAG KL. 9.00-15.00
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Fri leg
Aktiv leg
Doodleklub
Skovstratego
PC dag

PC DAG

GYMNASTIK STARTE I HALLEN

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL PASNING UGE 42
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Fri leg
Aktiv leg
Doodleklub
Spark til dåse i kirkeskoven mm
PC dag
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Fri leg
Aktiv leg
Doodleklub

*Med forbehold for ændringer ved dårligt vejr, personalesygdom mm.
 CYKELDAG: Husk: man må ikke køre på egen cykel/løbehjul/rulleskøjter/waveboard, rullesko i SFO-tiden uden hjelm og
beskyttelsesudstyr. Skal medbringes hjemmefra! Man må have sin egen cykel med hver dag, på eget ansvar.
 UDEDAG: Hver dag!! -OGSÅ OM MORGENEN! Vi er ude det meste af tiden. Husk at tjekke vejret! - bare tær og T-shirt, er er
ved at være for koldt. Så husk et par strømper, sko og en jakke med hver dag eller i garderobekassen. Husk også regntøj +
støvler.
 FORÆLDREKAFFE, BEDSTEFORÆLDREDAG, KREATIV MED GURLI&EVA & UGENS HJÆLPER: Vi har de sidste år haft stor
succes med disse arrangementer, men på grund af CORONA venter vi lige lidt med dem. Vi håber vi kan genoptage
traditionerne næste år.
 BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE AKTIVIETER: *AKTIV LEG: F.eks. Boldspil – sjippe – løb - gå i kirkeskoven/gym. salen m/
voksen- gymnastik- dans - bevægelse m.m. *KREATIV: F.eks. Male- lave smykker - perler sy - tegne- m.m. *UDELEG: F.eks.
boldspil – alm. Leg – hockey - cykle – rulleskøjter – tur til spejderskoven m.m. *PC DAG: FREDAG. Børnene må spille pc/ps2
ca. 30-40 min. om morgenen inden skole (Vi slukker maskinerne senest kl. 08.20), og det samme om eftermiddagen.
Derudover er der alm. SFO-dag, leg både inde og ude, boldspil m.m., som børnene har lyst til. Det er også KUN PÅ DENNE
DAG, at det er tilladt at medbringe egen spillemaskine, IPad, Nintendo, PSP. og lign. og spille spil på mobilen. HUSK, på
eget ansvar! På grund af CORONA må vi ikke låne skolens maskiner ud, derfor må man have sin egen maskine med hvis
man vil spille.
 EFTERÅRSFERIE: SFO’en har åbent efter behov. Tilmelding på mail: anne@langsoe-friskole.dk. Sidste frist for tilmelding til
pasning er FREDAG DEN 11. SEP. Det er en kæmpestor hjælp hvis I kan være så nøjagtig som mulig. Legeaftaler og besøg
hos Bedsteforældre kan sagtens aftales i god tid. Sker der ændringer i det I har tilmeldt til, vil vi rigtig gerne høre fra jer så
hurtig som muligt. Har man frameldt pasning og der opstår et akut behov for pasning, er I meget velkomne til at ringe og
høre om vi har åbent. Vikartimer er en rimelig stor udskrivning for SFO’en, og vi har allerede et stramt buget. Så kan vi spare
lidt her i uge 42, vil det være en stor hjælp. Det behøver ikke være så meget, det kan være at der ikke behøver at møde
personale ind før end kl. 7.00 eller vi kan lukke kl. 15.30 i stedet for kl. 17.00.

NYT: HVIS JEG IKKE HAR HØRT FRA JER SENEST D. 11. SEPTEMBER,
GÅR JEG UD FRA AT I IKKE HAR BRUG FOR PASNING.

Kære børn og forældre

Vammen d. 01.09.2020

Vi håber at september måned byder på solskinsvejr, så vi kan være ude som meget som muligt. Vi har brugt noget af tiden i
august til at lære de nye SFO børn hvordan man går i SFO. Hvordan man står i kø, får eftermiddags mad, er høflig, siger goddag
og farvel, rydder op efter sig selv og ikke mindst hjælper andre. Nogle af de ”gamle” SFO børn har også haft godt af en
opfriskning. Vi fortsætter måske lidt i september.
CORONA: Samme retningslinjer som skolen. Man vasker hænder når man møder. Hold afstand, og bliv hjemme hvis I har
symptomer på COVID 19. Hvis I er i tvivl, kontakt egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test. Se evt.
kontornyt
Personale nyt: I september måned vil Viktor Konge være i praktik i SFO’en. Viktor bor i Klejtrup og overvejer en uddannelse
indenfor pædagogfaget.
Vi har sagt farvel til Stephanie før sommerferien, hun har fået arbejde på ARLA i Hobro. Hendes søster Melanie har hjulpet siden
marts som vikar, men også hende må vi sige farvel til, da hun også har fået fast arbejde. Vi har været glade for dem begge, de vil
blive savnet og ønsker dem begge god vind fremover. Måske kommer de på besøg.
Vi har derfor de sidste par uge haft besøg af flere unge mennesker som har søgt jobbet som vikar hos os. På grund af CORONA
og at vi nu går ind i sæsonen for forkølelse/snot næser har vi brug for flere hænder og har derfor lavet aftaler med 4 vikarer. Vi
har lavet en plan B, hvis det uheldige skulle ske, at det faste personale bliver sygemeldt mens de venter på test svar eller bliver
ramt af COVID19.
Vikarerne er: Johanne Bjørn 19 år fra Vammen, Johanne har tidligere gået på Friskolen, og er derfor kendt af flere.
Jeppe Falk fra Skals. Jeppe er 21 år og meget ivrig cykelrytter
Mette Bjerregaard, 19 år gammel og fra Hobro.
Sascha Clausen, 19 år gammel og fra Løvel.
Derudover har vi været så heldige at Chanette er blevet ansat på skolen, og har sagt ja til at være fast i SFO og overtage Annes
funktioner mandag og tirsdag, hvor Anne har undervisning. Velkommen tilbage til Chanette!
Her er et par vigtige ting at huske, de står sammen med en hel masse mere på skolens hjemme side under SFO,
(den skulle gerne blive opdateret i næste uge)
Morgen SFO: Vi er startet op igen med at åbne kl. 6.15 i Vuggestuen, kl. 7.00 går vi over i skolebygningen. P.ga. situationen med
CORONA tilbyder vi ikke morgenmad i SFO, men børnene er velkomne til at have deres egen med hjemmefra og spise her. Dem
der møder lige omkring kl. 7.00, må gerne vente i garderoben med tasken, vi bestræber os på at gå ud af døren kl. 7.00
Aflevering/afhentning. VIGTIGT.
Hvis der er en besked når I afleverer jeres barn om morgen, vil vi gerne, at I giver besked til morgenåbneren, det er stadig kun
personalet der må skrive i SFO bogen på skrivepulten. Dette kan evt. være, hvis barnet bliver hentet før end det plejer, har en
legeaftale, bliver hentet af bedstemor eller selv skal tage bussen hjem. Giv også lyd hvis barnet holder helt fri! I kan også skrive
en SMS. Tlf.: 23 40 93 04. I behøver ikke at skrive, hvis alt er som det plejer. ☺
Ønsker I faste aftaler, om andre voksne der må hente dit barn uden forudgående aftale eller lign. som personalet skal hjælpe
med, kan dette aftales. Det kan evt. være en legekammerats forældre, storesøster, bedsteforælder, nabo eller lign. Giv besked
til Anne. Hvis der ikke er en fast aftale eller en besked fra forældrene i form af sms, seddel eller telefonisk besked, lader vi IKKE
børn fra 0-3.kl. gå hjem fra SFO’en selv.
Til hverdag, HUSK, når I henter om eftermiddagen at spørge om der er noget, der skal ryddes op ude eller inde, før I går hjem.
Det er rigtig træls for de sidste børn, at altid skal være dem, der skal rydde op.
SFO telefon:
SFO-mobil: 23 40 93 04, ☺ Træffes der ikke personale på SFO nr. må I gerne ringe på skolens tlf. nr. – 87 99 93 01 - Spørg efter
SFO personalet.
Beskeder kan gives mellem 7.00 – 8.30 (morgenfritter) og mellem 12.45-16.45. SMS-beskeder kan gives på samme nr.
Nogle gange er vi optaget af forskellige aktiviteter med jeres børn og har ikke tid til at læse sms. Så er det vigtigt, ring!
Ellers er reglen for SMS-beskeder følgende: Har man fået en svar sms: OK, er beskeden læst, hvis ikke, Ring!
BØRNENE KAN IKKE BENYTTE TELEFONEN
- UDOVER SÆRLIGE TILFÆLDE - DERFOR SKAL LEGEAFTALER OG LIGN., VÆRE AFKLARET HJEMMEFRA.
Mange hilsner fra personalet & Anne

