Markedsdag på Spurvelundskolen.
Kære børn og forældre i Forårs-SFO.

Torsdag den 31. januar 2019 fra kl. 16.45 til 18.30 vil vi gerne invitere jer hen på skolen.
Her vil I få mulighed for at hilse på nogle af de voksne på skolen. I vil se Forårs-SFO lokalerne og
I vil møde de andre børn, som også starter i Forårs-SFO samt deres forældre.
På markedsdagen vil der være 4 forskellige boder, som I skal rundt og besøge. Her vil I få en del
praktiske informationer.

Følgende boder skal besøges:
(rækkefølgen bestemmer I selv)
☺

Blå bod - i Forårs-SFOs lokaler på blå gang.
Mød nogle af de voksne i Forårs-SFO og hør mere om dagligdagen i Forårs-SFO’en.
Her tages billede af hvert barn, og der vil være aktiviteter for børnene.

☺

Rød bod - Aula
Sekretær Anja og Jeanette
Her vil I få udleveret vejledning til oprettelse af UNI-login, så I kan komme på
ForældreIntra og information om skolemælk.
Desuden skal I udfylde blanket vedr. IKT-regler, og eventuelt samtykkeerklæring
for ikke samboende forældre.
Skoleleder Stefan
Her kan I få en snak med skolelederen om stort og småt samt få hjælp til login til
ForældreIntra.

☺

Gul Bod – i 0.A´s klasselokale på blå gang
Souschef Stine.
Her vil I blive informeret om det praktiske i forbindelse med Forårs-SFO samt få
udleveret folder. Her skal I også udfylde blanket vedr. morgenpasning i
Forårs-SFO pr. 01.03.19 og forhåndstilkendegivelse til SFO pr. 01.08.19.

☺

Grøn bod - i 0.B´s klasselokale på blå gang
Her kan I høre om fritidslivet i Næsbyhoved Broby, hvor AGF vil fortælle om bl.a.
fodbold og håndbold.

Det er vigtigt, at I når at komme forbi samtlige boder.
Der vil blive budt på en forfriskning ved Blå og Rød bod.
Vi glæder os til at ser jer.
Med venlig hilsen
Stefan Kelstrup
skoleleder

