Nyhedsbrev for November 2018.
Først tusind tak for den fantastiske Halloweenfest. Det var en super sjov og ”uhyggelig” aften med masser af
dans. Vi er stolte over den flotte opbakning og glade for at 80 børn deltog.

 Julegaveværksteder
Både i løbet af november og december kommer der til at stå ”julegaveværksted” på ugeplanen. Her er det
meningen, at man kan få hjælp til at lave julegaver. Vi går i gang allerede i november, da det er vores
erfaring, at det tager en del tid at lave julegaver til hele familien, og man ikke nødvendigvis kan nå de
sidste par uger op til jul. Derfor kan det også være en god ide at få tanket op på aktivitetskortet, hvis der
skal laves mange julegaver.

 Ugeplan-ønskeseddel
For at børnene kan opleve deres indflydelse mere direkte og hurtigere i hverdagen hænger der en
ønskeseddel op på Klubbens opslagstavle. Her kan man skriver ønsker eller ideer til man godt kunne
tænke sig, at der kom på ugeplanen af aktiviteter. Det er jo forskellige ting, der hitter på forskellige
tidspunkter og på den måde kan vi skabe den bedste hverdag sammen. Hvis man, som barn, har svært
ved at skrive det man ønsker sig, kan man altid spørge en voksen om hjælp til det og grunden til at
sedlen hænger frit er så andre børn også kan læse den og inspireres til forslag.

 Lan-party
Fredag d. 16/11 vil der være Lan-party i Klubben. Det betyder en hyggelig aften fra kl 18-22, hvor man
kan spille computer sammen med sine klubvenner. Vi sørger for pizza og lidt snacks, så det koster 25 kr
at deltage. Udover det må man have for max 25 kr slik og sodavand med. For at deltage skal man selv
kunne sætte sin computer op eller få sine forældre til det kl 18. Man melder sig til i Cafeen og
tilmeldingsfristen er torsdag d.15/ 11 kl 17.

 Juleklippedag
Vi vil gerne invitere til Juleklippedag onsdag d.28/11 kl 14-18. Vi tager hul på julehyggen med forskellige
juleaktiviteter rundt omkring i huset, og vi vil rigtig gerne invitere forældre og bedsteforældre til at være
med. Vi er klar med for æbleskiverne glæder os rigtig meget til at se jer.

 Mobilnummer
Så er bøvlet med forskellige telefonnumre forbi. Vi har fået vores endelige telefonnummer og man kan
ringe til det. Det er også det nummer man skal overføre til via mobilpay, når der skal købes mad, slik eller
aktivitetskort. Tlf nr : 21 52 24 11

 Kalender-online
Vi har planlagt forskellige særlige arrangementer for hele skoleåret. De vil løbende blive præsenteret i
nyhedsbrevene, men man har også mulighed for at finde dem på vores kalender der ligger på SFOklubbens hjemmeside: www.klubben-nordfyn.dk

Mange hilsner,
Marie, Kenny, Sten og Maria

