06.02.2015

Ugebrev

Endelig kom sneen
Mandag morgen bød på den dejligste sne, så læsebånd
blev vekslet til ”snebånd”, og lillegruppens idrætstimer
foregik også i det fri.
Nu er sneen desværre blevet lidt tyndslidt, så vi håber,
at vejrguderne kan levere lidt mere sne.

Teateruge
I uge ni og ti - dvs ugerne efter vinterferien - skal vi lave
vores store årlige teaterforestilling.
Vi vil gerne allerede nu gøre opmærksom på to datoer:
Forældreaften: Vi vil meget gerne have jer forældre til
at komme og hjælpe os med at skabe gode rammer for
vores forestilling. Derfor inviterer vi igen i år til en aften
med scenebygning, kostumesyning, maling osv.
Det bliver onsdag den 25/2 kl. 19.00. Vi håber, at mange
vil komme og give os en hånd.
Invitation: Vi vil gerne invitere alle forældre, søskende
og andre pårørende til premiereaften
torsdag den 5/3 kl 19.00
Gaver til festen: under festlighederne vil der være tombola. Vi beder alle hjem om at donere en gave til tombolaen. Overskuddet går til legeredskaber i SFO-haven.
Husk at det er storegruppens forældre, som står for
kaffebordet efter forestillingen.
I næste ugebrev bringer vi skema for ugerne, da der må
påregnes lidt ændringer i mødetiden.

SFO-nyt
Vi har haft stor glæde af sneen, så tiden er brugt på kælkebakken. Derfor var der ikke motorik i tirsdags.
Onsdag var vi til svømning og vi havde en rigtig god tur.
Den 11. feb.kl 17.30 er der som nævnt spisning i fritte-

ren. Det koster 20,-pr familie at deltage og det eneste i
skal medbringe er jer selv. Der er allerede en del der har
tilmeldt sig og det er dejligt stor tak.
Den 12. feb. holder vi fastelavn, hvor vi slår vi katten af
tønden inden bussen kører så alle Sfo - børn
har mulighed for at deltage. Der vil være forældre kaffe
og fastelavnsboller ved afhentning af jeres børn.
Vi glæder os til en dejlig dag og til at se de fine udklædninger.
De kærligste fastelavns hilsner fra fritteren

God weekend

Rengøring:7/2
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89
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Forældre
Mette
Annette og Jeppe
Hanne og Levin
Cindie P, Morten K
Iben
Anni og Morten
Pia og Preben
Stina og Richard
Anette og Henrik
Anne M og Morten
Christina og Jørgen

Røngøring 14/2
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
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Peter styrer den motoriserede kost og børnene kælker

Børn
Malthe
Signe
Mathias L
Hjalte, Linus
Benjamin
Malthe G
Kr., Anita, Anders
Alexander
Rasmus
Johan, Sara
Anders,Noah, Nikita

Barn
Freja, Anna
Mads, Mikkel
Emma, Mathias
Kai
Karen
Lasse
Thea
Johanne, Alex
Sebast, Sophie
Barbara

Forældre
Pernille og Michael
Gitte
Pernille og Mikael
Tine og George
Janne
Anja og Ulrik
Sasha Jensen
Pernille og Allan
Diana
Lykke og Tobias

