Kære forældre til Mini SFO børn.
Mini SFO, er kommet godt fra start. Den første tid er gået med at lære børnene at kende, samt at børnene får lært hinanden og omgivelserne at kende. Der er
meget nyt der skal læres, og det tærer på kræfterne. Hører at I også oplever nogle trætte børn hjemme, vi forsøger derfor at tilrettelægge dagene efter børnenes
overskud, for ikke at dræne dem helt for energi.

Dagene i Mini SFO:
Når alle børn er mødt om morgenen, starter vi med at samles ved de runde borde. Her snakker vi om, hvilken dag det er, hvilken måned vi er i og hvilket
årstal. Herefter bliver børnene ”råbt op” og vi snakker om, hvad hver enkelt skal om eftermiddagen (bus, hentes af Bedste m.m.) så er det blevet tid til at lave
enkelte ”skoleopgaver”, hvor vi øver ”arbejdsro”. Når opgaverne er lavet sættes de i mappen, som børnene har I deres kasser. Er sikker på, at børnene gerne
vil vise hvad de har lavet, hvis I spørger ;-) Kl. 9 spiser børnene deres medbragte frugt, og så er der til til at lege. Kl. 10.40 rydder børnene op, og vi samles til
madpakker. Spise pauserne følger skolens pauser og imens børnene spiser, bliver der læst højt af forskellige børnebøger. Efter madpakker går vi alle på
legepladsen. 12.30 slutter mini SFO dagen og de øvrige børn kommer i SFO. Her bliver eftermiddagskaffen serveret kl. 13/13.30.
For nogle af børnene, har det været ”lidt svært”, at der er kommet så mange store børn i SFO om eftermiddagen. For at især Mini SFO og 0. klasse kan lære
hinanden lidt bedre at kende, vil vi spise madpakker sammen og/eller mødes lege derefter, dette bliver et par gange de kommende uger. Tanken er at når de
kender hinanden lidt bedre, så er det naturligt at være sammen.
Vi har været heldige at få fat i et ekstra køleskab, der står inder trappen, så der er plads til alle børnenes madpakker. Enkelte børn er ikke så sultne om
formiddagen, andre er meget sultne og spiser næsten hele deres madpakke. Vi forsøger at hjælpe til, så manden bliver spist på de rigtige tidspunkter.
Da vi er ude hver dag, vil det være en fordel hvis børnene har regntøj m.m. i SFO samt skiftetøj.
Både i skole og SFO er der regler omkring, at man ikke medbringer slik, tyggegummi hører også under slik, så dette må ikke medbringes. Vi har enkelte gange
fået boler og kage som børnene har med. Det er super dejligt, og fantastisk at I lige spørger inden, da kage og boller er godt, men ikke godt flere gange hver
uge ;-)
Børnene har spurgt til en legetøjsdag. Som udgangspunkt ser vi helt, at børnene ikke har legetøj med udenfor legetøjsdage. Melder en legetøjsdag ud snart.
Flere børn har svært ved at genkende eget navn, samt at kunne skive sit navn. Det vil være en stor hjælp for jeres barn, hvis I hjemme kan øve genkendelse af
eget navn samt at kunne skrive sit eget navn.
Det er besluttet at Mini SFO ikke deltager i de samme aktiviteter som den øvrige skole. Derfor deltager Mini SFO ikke i fælles svømning med SFO eller
Lejertur som lillegruppen skal på.
Har I brug for at kontakte os, kan I altid ringe eller skrive en mail :-)
God dag til jer alle. Kh Mette & Morten.
SFO: 29871346 (opkald og sms)

Skolen: 98676042

Mette: mette@vilstedfriskole.dk

Sonja: mail@vilstedfriskole.dk

