
      Nyhedsbrev fra SFO og juniorklub.                December 2015. 

 
Så er december måned i fuld gang, og juleferien står for døren, hvilket vi 

sikkert er mange, der glæder sig til. 

 

Det har været en travl periode, hvor julegaveproduktion har stået øverst på 

listen, og det er der kommet mange sjove, flotte og fantasifulde ting ud af. 

 

Vi har i SFO dels haft besøg af nissen -men også været vært for nogle mus, som 

syntes, at vi var det perfekte sted for vinterlogi.  Det er selvfølgelig ikke særlig 

hygiejnisk -og for nogle .. af de voksne.. har det været direkte 

angstprovokerende :-) 

Da vi dybest set er meget dyrevenlige, er alle mus fanget i en fælde, hvor de er 

sluppet med skrækken og sat ud i naturen igen.. langt væk fra skolen. 

Om vi er kommet problemet til livs vides ikke, men om ikke andet får musene 

fred til at holde deres julefest i SFO-en , når vi lukker ned og går på juleferie. 

 

Nissen har været forbi med adventsgaver i sækken, som vi har åbnet hver 

mandag på børnemøderne.  Det må have været en nisse med en meget sød tand, 

eller også har han haft adgang til en slikfabrik i nisseland.  Dette blev delt ud 

ved eftermiddagsmaden, så også børnene i juniorklubbben fik del i godterne.         

Udover de søde sager er han da heldigvis også kommet med andre ting, så som 

spil og andre spændende ting til SFO-en. 

 

Selv om nissen var sød og komme med gaver, viste han sig også at være et 

rodehoved.  Måske havde han inviteret sin familie til julebagning. I hvert fald 

havde han i mandags efterladt SFO-en uden at rydde op efter sig. Men det kan 

børnene fortælle mere om . 

 

Der har også været andre nisser på spil .. nemlig forældre-nisserne fra 0.klasse. 

Vi takker TUSINDE gange for vores nye opvaskemaskine.  Det er meget 

overvældende. Tænk, at nogle forældre lægger mærke til, hvordan vi kæmper 

med den gamle maskine og derefter handler på det. Det var den bedste julegave 

vi kunne få. Endnu en gang TAK :-) 

 

På personalefronten siger vi velkommen til Jesper, som i fredags er startet i 

jobpraktik, foreløbig i 4 uger.  Jesper har en håndværksmæssig baggrund, men 

har også en del erfaring fra tidligere jobs i forskellige daginstitutioner :-) 

 

 

 



 

 

I JUNIORKLUBBEN har børnene også haft mulighed for at lave julegaver, dels  

i ”musehullet”  eller sammen med Mikael udenfor -  hvilket flere har benyttet 

sig af. 

 

Der ud over har vi spillet banko hver anden torsdag, lavet bål og hygget med 

film om fredagen.  

 

Vi havde jo håbet på noget mere sne, så vi kunne komme ud og få nogle 

ordentlige sneboldkampe . Dette ønske har vejrguderne desværre ikke rigtigt 

indfriet, så det er i stedet for blevet til lidt spil indenfor samt forskellige 

boldspil ude.    

 

    SIDST- men ikke mindst, har vi alle sammen kun tilbage at ønske Jer 

 

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL ! 

 

 

Hilsen Dorthe, Lis, Mikael , Susanne, Jesper, Nicki og Annette. 

 

 


