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Nyt fra SFO og Skole
Besøg af Børnetelefonen.
4.- 6. klasserne havde den 17.4. besøg fra Børnetelefonen, og
det var en rigtig god dag. Alle klasserne fik en smag på, hvad
børn ringer eller skriver ind om, og vores elever skulle være med
til at vurdere, hvilke svar/råd de selv ville give. Emnerne kunne være
skilsmisse, forældre, der tjekker barnets mails eller sms´er. Vores elever
fik stor ros for deres aktive medvirken og respekt for de andres meninger
og fortællinger.
I andet modul blev der fortalt om Børnetelefonens hjemmeside, og vi kan
opfordre jer til at gå ind og kigge. Der er forskellige emner, ”børn hjælper
børn”, gode råd mm. Har man lyst til en snak, er telenummeret: 116 111. Det er
gratis at ringe, man er anonym, og telefonen har åbent fra kl. 11-23 alle dage.
Hver dag ringer ca. 140 børn til Børnetelefonen, og der arbejder 470 frivillige
medarbejdere på skift for at hjælpe. Man kan kun blive frivillig, hvis man har
en uddannelse, som har noget med børn at gøre.
Det var ikke kun os, der var glade for besøget. De tre frivillige - Eva, Jakob og
Birgitte var meget begejstrede for eleverne og deres engagement - og for vores
skole og den smukke beliggenhed!

Nyt fra SFO Søhesten
Tilmelding til ture
Fremover vil tilmeldingen til ture foregå over tabulex.
Spørgsmål ang. tabulex kan sendes til Esben
Spiregruppen
Mandag den 30/04-2018 starter spiregruppen, vi glæder os meget til at
de starter, og til at lære dem at kende.
Vi har været så heldige at vi har kunnet frigøre et rum til dem, som kommer
til at være deres base i spiretiden og i SFO tiden.

Fælles
Spørgsmål om praksis
Skulle i være nysgerrige på vores praksis eller have forslag til ture mv. er i meget
velkommen til at kontakte mig (Esben) enten på mail: Esbu@ringsted.dk , intra eller
på kontoret.

Nyt fra SFO 1
0-3 kl.
Uge 18
Boldbanen m. Benjamin
og Martin

Uge 19
Boldbanen m.
Benjamin og Martin

Uge 20
Boldbanen m. Benjamin
og Martin

Træværksted og Malerier
m. Bettina

Træværksted og
Malerier m. Bettina

Træværksted og Malerier
m. Bettina

Gymnastiksal eller
Boldbane m. Chris

BØRNEMØDE for
alle, med Heinrich
og Benjamin
Gymnastiksal eller
Boldbane m. Chris

Gymnastiksal eller
Boldbane m. Chris

Gymnastiksal eller
Boldbane m. Chris

Gymnastiksal eller
Boldbane m. Chris

Kunst med ler m. Bettina

Kunst med ler m.
Bettina
Airtrack i
gymnastiksalen m.
Susanne og Martin

Kunst med ler m.
Bettina
FODBOLD
TURNERING

Bannere, Skilte mv. til
Fodboldturnering m.
Susanne, Sandra
Mad på Bål m. Birthe,
Benjamin

Mad på Bål m.
Birthe, Benjamin

Mad på Bål m.
Birthe, Benjamin

Rollespil m. Martin
Kunst med ler m. Bettina

Rollespil m. Martin
Personaledag

Rollespil m. Martin
Mooncar race m.
Martin.

Mandag

Tirsdag

Kunst med ler m. Bettina
Onsdag

Forberedelse og træning
til fodboldturnering m.
Martin, Heinrich, Joachim

Kunst med ler m.
Bettina
Airtrack i
gymnastiksalen m.
Susanne og Martin

Bannere, Skilte mv. til
Fodboldturnering m.
Susanne, Sandra
Torsdag

Fredag

Mad på Bål m. Birthe,
Benjamin

Kr. Himmelfart

Rollespil m. Martin
Forberedelse og træning
til fodboldturnering m.
Martin, Heinrich, Joachim

Rollespil m. Martin
Lukkedag

Forberedelse og træning
til fodboldturnering m.
Martin, Heinrich,
Joachim

Uge 21
2. Pinsedag
Lukkedag

Uge 22
Boldbanen m.
Benjamin og Martin
Træværksted og
Malerier m. Bettina

Forældre passer
skolen og SFOen

Nyt fra SFO 2
SFO2 4-6 kl.

Aktiviteter:
Uge

18

19

20

21

Aktiviteter

Male kopper

Krympeplast

Krympeplast

Smykker

Fodboldtræning til
turnering

Nerf krig

Fodboldtræning til
turnering

Ture

Tur for 3 kl.
Svømmehal

