Nyhedsbrev – oktober 2017
Kære alle
På Herstedlund skole er indskolingen og SFO’en ét stort hus. Derfor er der mange informationer,
som er fælles for skole og SFO. Dette nyhedsbrev samler op på nogle af de ting, som vi har gang i
lige nu.

Bedre indeklima
Herstedlund skole og SFO bliver skofrit hus fra uge 42. Når 250 børn hver
dag opholder sig i de samme rum fra kl. 6.00-17.00, så bliver der meget
beskidt. Vi vil gerne have et godt indeklima og sikre en god rengøring, så
derfor er huset fri for sko. Personalet har sko på for at kunne træde hurtigt
til på legepladsen eller de andre udeområder.
Vi vil gerne have hjælp til at gøre følgende:
•
•
•
•
•

Forældre og andre besøgene skal have skoene af eller ”blå futter på”. Se grænserne på de gule og sorte
striber på gulvene.
Vi har ikke barnevogne, hunde, rulleskøjter eller løbehjul indenfor. Man må gerne transportere
løbehjul/ rulleskøjter til sin garderobe, men de bruges ikke indenfor.
Medbring hjemmesko!!
Husk rent/ tørt skiftetøj i garderoben
Tøj og sko der passer til vejret

Toilet-indsats
Som I er orienteret om, så har vi sammen med sundhedsplejen og teknisk service sat en toilet-indsats i gang
i uge 40. Den rundes af med sundhedsplejerskernes sundhedsundervisning i 0.-2. årgang i starten af
december. 3. årgang har en særlig undervisning, som er lidt anderledes senere på året.
Indtil nu har vi skiftet vandhaner og vaske på nogle toiletter. Der er lavet ny belysning på de mørkeste
toiletter og på gangen. Der er indkøbt nye affaldsspande til nogle toiletter, som skal hænge i nærheden af
vasken og der er indkøbt toiletbørster.
Efter efterårsferien vil der komme flere tiltag, som gerne skulle gøre det rarere at gå på toilettet.

Vi vil gerne have jeres hjælp til:
•
•
•
•

Lær jeres barn at tørre sig med den rigtige mængde papir – nogle gange tager de for lidt
Lær jeres barn at huske at vaske hænder uden at sprøjte med vand over det hele – også med sæbe!
Lær jeres barn at huske at trække ud! – mange glemmer det…
Lær jeres barn at efterlade toilettet pænt til den næste bruger

Tilsammen skulle vi gerne opnå, at det bliver rarere at gå på toilettet!

Ro
Vi bestræber os for at give jeres børn en god og rolig skoledag og en god SFO-tid.
Vi vil gerne have jeres hjælp til:
•
•
•

Kommer jeres barn for sent, så list lige så stille ind i klassen! – Men husk: Det er bedre at komme for
sent end at blive hjemme!
Når I henter jeres børn efter skole, så vent i fællesrummet til de har fri 14.10! – det forstyrrer, hvis I
sidder på gangen! – og børnenes nye arbejdspladser kan ikke tåle det!
Går jeres barn ikke på SFO, skal det hentes kl. 14.10 når skoledagen slutter – eller gå hjem selv.

”Skofrit hus” starter altså fra uge 43 og så er det snart jul!
Der er julegaveværksteder på SFO’en, der øves ting til SFO-julefesten d. 13. december og der er rollespil og
hockeyturnering.
I skolen har vi i dag haft skolernes motionsdag i det fantastiske vejr. Der er snart skolehjemsamtaler og så
er det tid til de hyggelige juletraditioner i klasserne.

Rigtig god efterårsferie!!
Mange hilsner
lærere, pædagoger og ledelse på
Herstedlund skole og SFO

