
Kære alle 

Så står sommerferien for døren og dermed også den sidste info fra SFO i dette 

skoleår 

Vikar i kommende 2B: Helena starter i klassen som barselsvikar for Mille, 

foreløbig frem til jul. I vil løbende blive orienteret. 

Skolesport: Vi har som noget nyt tilmeldt SFO GU. til skolesport fra næste 

skoleår. Derfor vil vi i løbet af sommerferien vurdere hvilke børn der vil være 

relevante at have med på holdet, og vil derefter informere jer forældre. 

Skilsmissegrupper: Vi fortsætter med vores skilsmissegrupper næste 

skoleår. Såfremt i har et barn der ville have glæde af at deltage kan i skrive til 

Sandra Seeliger. 

Basen: Er nu ved at tage rigtig form, vores nye huse er næsten færdig malet. 

Husene har resulteret i et rum med væsentligt mindre støj, og rigtige gode 

muligheder for at skabe et godt lege miljø. Fra næste skoleår vil vi få et nyt 

lokale i stedet for finværkstedet der ligger for enden af gangen. VI flytter til 

lokalet ved flyverbordet, funktionen i rummet vil være den samme som det 

tidligere finværksted.  

Nye Garderober: I det nye skoleår vil der være nogle klasser der får nye 

garderober, nærmere information følger.  

Tømning af garderober: Som altid vil der være ekstra rengøring hen over 

sommerferien, og garderoberne skal derfor være rengøringsparate. I uge 26 er 

det sidste frist for at tømme sin garderober for skiftetøj osv. Det tøj der skal 

blive, skal hænges i en pose i garderoben med navn og klasse på. Alt andet vil 

blive smidt ud i sommerferien. Husk også at kig skiftetøj igennem 

Sommerferien: Som altid vil sommerferien byde på lidt af hvert, ikke mindst 

en masse sommersjov og hyggelige ture. Man skal være på sfo senest kl. 9.30, 

og kan hentes igen fra kl. 14.00, medmindre man har fået en tur seddel med 

hjem med anden tid. Det kan altid aftales hvis et barn har brug for at komme 

senere eller blive hentet før. I uge 26 og 32 er vi i begge afdelinger, og uge 

27, 28 og 31 er vi kun på Isbjørnen. 

Det er en rigtig god ide at have badetøj hængende hvis man ikke vil gå glip af 

en god vandkamp såfremt vejret tillader det. 

Solcreme: Børn skal være smurt ind i creme fra morgenstunden, hvis i 

vurdere at der er et behov for dette. Skal du smøres ind på SFO efter frokost 

skal selv medbringe solcreme, med navn og klasse på, og uden parfume, den 

skal være på barnets plads. 

I ønskes alle en rigtig god sommer De bedste sommerhilsner Karina Madsen 


