Ålestrup SFO Kvisten august 2017

Hej alle børn og forældre i SFO Kvisten.

Så er vi lige så stille i gang igen efter en ret regnfuld sommer …… i hvert fald her i DK
Hjertelig VELKOMMEN tilbage til alle tidligere SFO børn og VELKOMMEN til alle de
nye børn, som er startet. Vi voksne på Kvisten har glædet os til I alle skulle starte
efter ferien.
Der er en del vigtige informationer til jer forældre, som vi har brug for I forholder jer
til.
Svømning med Kvisten for 1. til 3. klasse i august :
Tirsdage kl. 13.30 – 15.00
Torsdage kl 14.30 – 16.00
SMS- besked : Husk at sende besked inden kl. 13.00, hvis der er aftaler vi skal
handle på.
Aftaler vedr. jeres barn/børn : Mandag d. 14. august sletter vi alle gamle
aftaler for de børn som gik i SFO sidste år. Så derfor til jer alle – nye som
”gamle” forældre – så vil vi gerne have aftaler for jeres barn, gerne så hurtig
som muligt.
Vi sender ikke børn ud til vejen eller andre steder hen, medmindre I som
forældre har skrevet sms-besked eller der er en fast aftale. Snak endelig med
jeres barn om det at få sagt farvel til en voksen inden de går hjem, samt at
barnet skal blive her på stedet indtil det bliver hentet eller sendt afsted af en
voksen fra Kvisten.
Garderoben : Der er garderobeplads til alle SFO-børn og I som forældre er
ansvarlige for at der bliver holdt styr på orden og indhold – altså beklædning
efter årstid.
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BIO :
For de børn, som skal deltage i filmklub, yder vi forældrene og deres børn den
service, at følge dem til biografen når der er filmklub.
Tirsdag fra kl. 14.00 (herfra kl 13.30) til ca kl. 15.40 :
3. klasserne & 2. klasserne
Onsdag fra kl. 14.00 (herfra kl. ca 13.30) til kl. ca 15.40 :
0.klasserne & 1. klasserne
Aftal gerne med os, når den tid kommer, om de bliver hentet dernede eller
om de skal med tilbage til Kvisten.
OBS: Det er ikke muligt at flytte rundt fra den ene dag til den anden.
Frugt/eftermiddagsmad på Kvisten :
Husk at betale til ordningen med 50,- kr pr. måned, hvis dit/jeres barn/børn
skal være med i madordningen. Giv os besked, hvis I ikke vil deltage.
Opslagstavlen :
Da vi nu har længere SFO-tid, kan det godt være vi benytter muligheden for at
komme lidt længere væk fra Kvisten om eftermiddagene. Den grå
opslagstavle i Klyngen vil blive info.center for SFO-Kvisten. Som udgangspunkt
vil vi være tilbage hertil igen til senest kl. 16.00 – hvis I ikke har hørt andet
samt I ikke har skrevet en sms-besked inden kl 13.00 vedr. tidligere
afhentning.

Hjemmeside : På vores nye hjemmeside : www.aalestrupskole.dk kan du
læse og finde om brugen af bl.a. tlf.nr til SMS- besked samt kontonummer til
indbetaling til frugt/madordningen (SFO-Kvistens dagligdag) – plus en masse
andre ting om både skole og SFO.
Indmeldelse til SFO-Kvisten :
Husk at få dit barn tilmeldt Kvisten også selv om dit barn har gået i Mini-SFO
skal man indmelde igen til SFO ordningen
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Personale på SFO-Kvisten:
Bikuben;
Sammen med 3. klasserne på Bikuben er : Mathias , Janni J. og Per
Kvisten ;
Sammen med 0.klasserne , 1.klasserne og 2.klasserne er : Christina , Troels , Jannie ,
Tanja , Morten og Stine samt vores pt. 2 studerende Pernille og Emil , samt
undertegnede.

Husk, vi altid gerne vil vide besked om jeres barn/børn, hvis der sker nogle
ændringer som gør, at det kan medvirke til forandringer. Sig til, hvis der er ting som
I undrer jer over og hvad I ellers har på hjertet.

Mail og telefonnr findes ligeledes på hjemmesiden, hvis der er brug for det.

sommerlig (forhåbentlig får vi lidt sommer i år ) hilsen fra hele
personalet på Kvisten

Mona Elmgreen Petersen
SFO-leder

