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 GRÆSE BAKKEBY SFO  
Forældrenyt 
December  

 
                

Kære forældre, 
Så nærmer julen sig med hastige skridt, og vi byder den velkommen med masser af 

juleaktiviteter, samvær og hygge.  

Traditionen tro, koger vi Bolsjer, som børnene er med til at klippe. Der er smagsprøve for 

at hjælpe. Hele december må børn, søskende og forældre, som henter, få et bolsje om 

dagen. 

Børnene lærer at vente på tur og at de nok skal få lov til at være med til at klippe bolsjer. 

I sy-værkstedet laver vi Hama perleplader i sy værkstedet, hvor de bruger IPads og div. 

Mønstre, som øver koncentrationen og tælle arbejde, som skal omsættes og ned på 

pladen, i form af perler og farver. 

Børnene lære at kontrollere motorikken, og forbereder dem på den sjove og 

eksperimenterende leg, og skaber fortrolighed med symboler, tal og bogstaver. Endvidere 

øger det børnenes fysiske og mentale færdigheder. 

Derudover åbner vi et julegranværksted, hvor vi laver juledekorationer og andre kreative 

ting med gran, mos og ler.  

Fredag d. 6/12 og 13/12 er forældre velkomne til at hænge ud i køkkenet til lidt julemusik, 

kaffe og nybagte småkager.  
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Aktiviteter i SFOen i december måned 

Uge nr.  Årshjul - Juleværksteder   
Uge 49 Mandag: Drypper lys, bål og æbleskiver  

Tirsdag: Juleværksted, og udeaktiviteter.  
Onsdag: Bager småkager, juledekorationer, perler 
Torsdag: Hallen er åben 
Fredag: ude aktiviteter / forældre Kaffe 

Uge 50 Mandag: Aktivitet for 3. klasserne (evt. tur) – særskilt besked. 
Tirsdag: Juleværksted, og Bolsjer.  
Onsdag: Perler, dødbold i tumlesalen Nikolai  
Torsdag: Perler, Hallen er åben 
Fredag: ude aktiviteter / forældre Kaffe 

Uge 51  
Mandag: Fodboldturnering i Hallen 
Tirsdag: Juleværksted, og Bolsjer.  
Onsdag: Perler, dødbold i tumlesalen med Nikolai, Bager småkager 
Sidste skoledagTorsdag: Perler, Hallen er åben  
SFO’en er åben Fredag: (husk tilmelding på Tabulex) 
 

 

Ferieåbent og behovspasning  

Fredag d. 20/12 

Græse Bakkeby SFO er åben fredag d. 20/12 fra 6.30 – 16.30. Det er muligt selv at 

tilmelde/framelde jeres børn på Tabulex under ferietilmelding. Fristen er fredag d. 6/12. Vi 

har brug for at kunne lave en fornuftig bemanding, så meld gerne hurtigt tilbage i Tabulex 

 

Behovspasning 

Behovspasning er d. 23/12 – 27/12 – 30/12 og 31/12. Lokaliteten udmeldes til de børn der 

er tilmeldt. 
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Praktisk 

Vi har et stort ønske om at I fortsat melder børn fri/ferie/syg i Tabulex. Tabulex snakker 

desværre ikke sammen med Aula, endnu. Så fortsæt med at give besked i Tabulex ift. 

fravær e.l. 

Personale NYT 

Minell er blevet ansat i den ledige pædagogstilling som vi havde slået op, da Sisse søgte 

nye græsgange. Vi glæder os til at tage imod Minell, som starter 2. januar 2020. Minell går 

ind og bliver primær pædagog i 2.D. 

Vi arbejder på at få billeder af personalet med i nyhedsbrevet, men det må desværre vente 

til næste udgave.  

Vigtige datoer i december 

6/12 13:30 – 16:30 Forældrekaffe – kom og sludre i hjerterummet mens I henter – vi byder på 
kaffe og småkager 

13/13 13:30 – 16:30 Forældrekaffe – kom og sludre i hjerterummet mens I henter – vi byder på 
kaffe og småkager 

 

Åbningstider 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgen 06:30 

08:00 
06:30 
08:00 

06:30 
08:00 

06:30 
08:00 

06:30 
08:00 

Eftermiddag 12:00 
17:00 

14:00 
17:00 

14:00 
17:00 

14:00 
17:00 

13:10 
16:30 

SFOen er åben 6:30 – 17:00 (fredag lukker SFOen 16:30) 

 

Tak for alle jeres fantastiske børn 

Med Venlig Hilsen 

SFO-personalet og Ledelse 


