Vilsted d. 19/4 2018

Kære Minions forældre.
Vi har haft fornøjelsen, af jeres skønne børn i snart 3 uger, og hvilken en fantastisk flok. Det er nogle utrolig
dejlige børn I har, de har STOR lyst til at komme i skole, og elsker at gå på opdagelse i alt det nye. Ingen
tvivl om, at det tegne til at blive en rigtig god gruppe.
I tirsdags havde vi besøg af Emilie. Emilie er tilflytter og starter på skolen efter sommerferien. Besøget gik
rigtig godt, og Emilie faldt godt ind i gruppen.
Som I nok har lagt mærke til, så er IPads et stort hit blandt børnene, det er vores SFO IPads også. Det er
sådan, at når man er i morgen SFO, må man spille Ipad. Vi har 6 IPads i SFO, som børnene deles om,
spilletid ca 15 min. Man må også gerne selv medbringe Ipad, det er helt op til jer forældre om I syntes at
det er en god ide, da det også er på eget ansvar. Vi oplever, at spilletiden om morgenen, giver en god og
rolig start på dagen. Børnene er meget interesseret i, hvordan det går med sidemanden, og spiller ofte
sociale spil (Minecraft). I løbet af eftermiddagen, bruger børnene Ipads til at finde Perleplademønstre.
Onsdag eftermiddag har vi spille eftermiddag, men er vejret godt, så er vi selvfølgelig ude. Minions spiller på
lige fod med de andre SFO børn. Ofte, kommer Minions senere til Ipads, eller kommer først til dem, når de
store er taget i skole. Derfor er der en lille overgang fra ca. kl. 8 - 8.20, hvor Minions får lov til at spille.
Herefter bliver Ipads lagt væk.
Vi oplever, at flere Minions børn har legesager med i SFO. Vi har en regel i SFO/skole, om at børnene ikke
har legetøj med. Dels fordi, det er svært at holde styr på, det kan give “konflikter” blandt børnene og børn
der bliver kede af det. I stedet laver vi legetøjsdage, hvor alle børn har noget med hjemmefra, hvis de
ønsker det. Håber at I forældre vil bakke op om det.
Det går rigtig godt for jeres børn i Minions. Børnene er gode til at komme når klokken ringer, og gode til at
passe på hinanden og/eller at søge hjælp hos en voksen. Reglerne omkring “den store legeplads”, er derfor
blevet mere fri, dvs at Minions har lov til at løbe derop at lege uden at spørge først.
Giv endelig lyd, hvis der er noget I tænker der er vigtigt, at vi ved.
Kærlig hilsen
SFOen på Vilsted Friskole.

