Nyhedsbrev – december 2017
Kære alle
I vores store hus er der i denne tid både skønne nisser og søde engle… Det er altid utrolig hyggeligt
med julepynt og kalender-traditioner i december. Nyhedsbrevet handler denne gang om
garderober, nyt om indeklima og juleafslutning…
Der er kommet et nyt ansigt på SFO’en: Daniel. Daniel er pædagogstuderende og ansat som
morgenåbner og skolevikar. Velkommen til Daniel! Han starter d. 4. januar 2018.

Sko-frit hus
Herstedlund skole og SFO er nu skofrit hus – og det VIRKER!! Rengøringen kan mærke en tydelig forskel og
vi vil gerne sige 1.000 tak for jeres hjælp!!
De 250 børn har også lært det og tager pænt deres sko i hånden til garderoben NÆSTEN alle sammen. Det
er SÅ dejligt! Personalet har stadig sko på for at kunne træde hurtigt til på legepladsen eller de andre
udeområder.
Husk fortsat de blå futter!!

Garderoberne
Garderoben roder! Det er svært at holde orden i garderoben, men vi vil gerne prøve at starte på en frisk
efter jul, så vi vil gerne bede om jeres hjælp til:
FØR JUL:
• Tøm garderoben inden jul! – fjern gamle madpakker, for små sko og sommertøj
EFTER JUL:
• Fyld den op igen med skiftetøj, gummistøvler og andet ”fast” inventar
• Husk at sende jeres barn på SFO og skole med tøj, sko huer og vanter, regntøj osv der passer til vejret!

Nyt fra toiletterne
Vi har arbejdet hårdt på at gøre toiletterne til et rarere sted at bruge. Vi oplever også en forbedring, men er
ikke færdige med vores indsats og I hører nok mere i løbet af foråret.
HJÆLP dit barn med at lære:
•

Tis og andet skal NED I toilettet! Tør jer med papir-mængde så det passer!

•
•
•
•
•

Træk ud!
Vask hænder med sæbe – ikke sprøjte
Hånd-papir i skraldespanden
Tjek gulvet inden de går ud
… hent en voksen, hvis der er problemer

Ro og gode venskaber
Jeres børn skal have en rolig og lærerig skoledag og en god SFO-tid. De voksne har øget fokus på dette i den
kommende tid.
Hjælp derfor jeres børn med:
•
•
•

At forstå, at man taler pænt til hinanden og ikke bliver bedre venner ved at slå eller tale grimt
– FÅ HJÆLP AF DE VOKSNE!
At I VENTER i fællesrummet til 14.10, hvis I henter efter skole!
Ikke-SFO-børn skal gå hjem eller hentes kl. 14.10 når skoledagen slutter.

Juleafslutning, juleferie og skolestart
Juleafslutning i skolen:

Torsdag d. 21. december kl. 8.10-12.55

Juleafslutning på SFO:

Torsdag d. 21. december kl. 12.55-17.00 – aktiviteter ca. til kl. 15.00

Juleåbent i SFO:

Fredag d. 22. december, tirsdag d. 2. og onsdag d. 3. januar 2018

Skolestart efter jul:

Torsdag d. 4. januar 2018 kl. 8.10-14.10

Mange hilsner
lærere, pædagoger og ledelse på Herstedlund skole og SFO

