fredag d. 5. maj 2017
Kære Minions forældre.
Sikke nogle fantastiske børn vi har modtaget, vi startede med 8 børn og er endt på 10 :-) De er fuld af liv,
tillid, har lyst til læring og falder stille og roligt til i de nye omgivelser.
Mange af jer, har sikket hørt fra børnene, at i Mini-SFO "der laver vi ikke noget, vi leger bare". Børnene
opdager ikke, at vi faktisk arbejder med MEGET læring, læring som gerne skulle give børnene en god
skolestart.
Som vi talte om på Mini-SFO mødet, er formålet med Mini-SFO forberedelse til 0.klasse. Vigtigst af alt er, at
vi få børnene til at fungerer godt sammen socialt. Fungerer børnene sammen socialt, er der der mere energi
til indlæring. Her spiller legen en vigtig rolle, at de leger med både dem "de plejer", samt børn som de ikke
kender så godt. Under leg øver vi også, at børnene skal lytte efter skoleklokken, og at de skal komme til
aftalte steder når klokken ringer.
At lave små opgaver i skolemappen, forbinder mange med det at gå i skole. Vi laver også opgaver, her er
selve opgaven dog ikke den vigtigste del, men et middel til at øve "arbejdsro, række hånden op, vente på
tur, og at øge koncentrations-evnen/tiden". Opgaver, skrive og læse kommer der meget mere af, når 0.
klasse starter. At spise madpakker på 1/2 time, er for nogen også en læring.
Alt sker i en process, nogle ting tager længere tid en andre :-)
I denne uge har vi deltaget i morgensang, det er gået rigtig godt. Heidi der er ansat i SFO, bliver fremover
en del af Mini-SFO.
Vi har sendt en klasseliste med børnene hjem, allerede nu kan vi dog konstatere, at der er ændringer af
adresser m.m. Hvis I kan se noget der skal ændres, hører vi meget gerne fra jer enten til
kontor@vilstedfriskole.dk eller mette@vilstedfriskole.dk
Er der spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Mette & SFO personalet.

