Nyhedsbrev til Mini-SFO (Minions

) uge 19

I denne uge har vi nydt det gode vejr, og har været så meget ude som muligt.

Onsdag havde vi en dejlig tur med Lillegruppen til Ranum Søhus. Her var der tid til leg, til at
studere naturen gennem kikkerter og meget mere. På bålet "bryggede" vi saftevand af skud fra
rødgran, vi bagte snobrød og grillede pølser. Stor tak til Oscars mor Anja, for alt snobrødsdejen :-D

Torsdag startede vi vores eget lille "spirringsprojekt". Vi plantede forskellige grønsager, som vi
håber vokser sig store og flotte.

Enkelte forældre har spurgt ind til beslutningen om, at Mini-SFO ikke deltager i Lejerturen med
Lillegruppen, da det har været sådan de foregående år. Derfor har vi drøftet fordele og ulemper på
Lærermødet som blev afholdt torsdag, og fastholder beslutningen om, at Mini-SFO IKKE deltager i
lejer.

Begrundelsen for beslutningen er:
 At

lejeren er en afslutning på året for Lillegruppen.

 I år

er der 20 Mini-SFO børn mod 5-8 børn de tidligere år. Det er en stor flok, som der skal

tages hensyn til - og det vil gå ud over Lillegruppens børn og deres planlægning.
 Trods

velvilje om forældrekørsel, mener vi, at det vil ødelægge for meget for Lillegruppens

børn - da der vil være nogle der får besøg af forældre og andre vil ikke få besøg.

MEN........ Vi kan lave nogle andre sjove ting, når nu vi har skolen for os selv :-D

BEMÆRK! I uge 23, hvor skolebørnene er på lejr, kører skolebussen ikke!

Flere børn har haft fødselsdag og flere når det inden sommerferien. Da vi ikke har afholdt
forældremøde, hvor der er lavet aftaler om fødselsdage, gaver m.m. tænker vi at "adoptere"
fødselsdags "reglerne" for Lillegruppen. Denne aftale forsøgte vi at forklare i en sms, men I får den
lige igen ;-)

Når Søren" holder fødselsdag, så køber forældrene en gave til "Søren" til 200 kr fra klassen. Derved
skal hver enkelte barn ikke medbringe en gave, "kun" købe til eget barn når man afholder
fødselsdag. Om man inviterer inviterer klassen, eller kun pigerne/drengene, er op til den enkelte og
hvor meget plads man har, vigtigst er dog, at man inviterer ALLE drenge, ALLE piger eller HELE
klassen.

Tænker at vi drøfter fødselsdage på første forældremøde efter sommerferien :-)

Rigtig god forlænget weekend til jer alle.
Mette & Morten

