Rynkeby Friskole 4. marts 2020

Nyhedsbrev fra SFO
Kære forældre!
Her får I alle en lille opdatering på, hvad der rører sig i vores SFO for tiden:
Der vil blive tilbudt kreative aktiviteter hver mandag og tirsdag - vi starter op på at lave
malerier på mandag som senere skal udstilles, hvor forældre bliver inviteret (dato kommer) I denne her uge har vi lavet gips og malet børnenes gipsarme.
Hver onsdag er det stadigvæk ”iPad dag” – dog kun om eftermiddagen.
Torsdag bliver nu en fast gymnastiksal-dag, hvor der vil være voksenstyrede aktiviteter.
Der vil evt. komme pandekager på bål, når vejret bliver bedre, men det vil blive om fredagen,
hvor vi nu har fast maddag. Her vil vi sammen med indskolingsbørnene handle og lave
forskellige retter, da vi har dem alene fra kl. 12.00 -13.50. På fredag starter vi med ”byg din
egen mad” (Rugbrødsmadder med grønt)
Martin møder fra på fredag fast ind kl. 12.00. Så vi er to voksne på hver dag, når børnene får
fri fra skole.
Alle aktiviteter vil blive skrevet på tavlen i køkkenet, så alle kan se hvad vi har lavet i SFO’en,
og evt. hvad der fremad vil ske i SFO’en. Børnene skal ikke tvinges til at deltage i dagens
aktiviteter, men hvis de ikke er interesserede, skal de blive ude og lege de 30-45 minutter,
hvor der er en voksenstyret aktivitet i gang. Vi vil gerne undgå at børnene farer rundt, fordi de
ikke ved, hvad de skal tage sig til. Det kan skabe meget uro i SFO’en, hvilket vi jo ikke ønsker.
Der har lige været en episode, hvor nogle drenge kom i direkte slåskamp, hvilket vi tager
meget alvorligt. Der er blevet taget hånd om episoden og snakket med de involverede.
Generelt vil vi understrege, at vold i alle afskygninger er fuldstændigt uacceptabelt og vil føre
til karantæne fra SFO’en.
Vi holdt i fredags SFO-børnemøde med alle indskolingsbørnene. Her kom de selv med regler
og retningslinjer for, hvad en god SFO indebærer plus idéer til aktiviteter, som de gerne vil
lave i SFO’en. Der vil blive afholdt SFO-børnemøde med mellemtrinnet på fredag, og vi
afholder fremadrettet børnemøde fast en gang om måneden, for at give børnene
medbestemmelse. Her kan der tages emner og udfordringer op i samlet flok. Vi vil finde på en
kreativ løsning, så vi kan få hængt alle børnenes gode forslag til regler synligt op i køkkenet.
Der vil blive et SFO-forældremøde i starten af det nye skoleår (ca. 14 dage ind i skoleåret),
hvor vi vil lave en præsentation af Rynkeby Friskoles SFO. Her vil vi gennemgå ugens rytme
og forældrene vil have mulighed for at stille spørgsmål.

Venlig hilsen Martin og Tess

