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Kære forældre
Et nyt skoleår er igang, og herunder kan
I læse om nogle af de aktiviteter, vi vil
være i gang med i SFO’en de næste
måneder.

Træværksted
Et sted, som en del af børnene bare
elsker. Og samtidig så lærer de noget om
en masse forskelligt værktøj, og hvordan
man bruger dem.
Børnene har for det meste en ide til,
hvad de har lyst til at lave, og hvis det er
muligt, så prøver vi at lave det.
Ellers går vi i gang med et forløb, hvor
vi prøver at lave forskellige spil. Det
kunne f.eks. være et skakspil.

3. klasses projekt
Dagen i SFO’en bliver ganske
anderledes, når man starter i 3. klasse. Vi
fokuserer på, at børnene jo efter 3. kl.
skal ”klare sig selv”. Derfor arrangerer
vi SFO’en således, at 3. klasserne bliver
godt sammentømret, så de er klar til
livet i 4.klasse. I år kommer nogenlunde
til forløbe sådan:
Mandag: børnemøder, afholdelse af
biograf, turneringer
Tirsdag: Halaktivitet/udeaktivitet

Onsdag: Madlavning i
madkundskabslokalet, hvor Kirsten og
børnene laver noget til fællesskabet,
f.eks. morgenboller eller
eftermiddagsmad.
Torsdag: Det kreative hjørne. Kirsten
syer, strikker, maler m.m. med børnene.
Derudover er året særligt specielt for 3.
klasserne pga. af de arrangementer, vi
afholder. Vi har bl.a. spiseaften,
biograftur og overnatning i SFO. Og det
helt store, som børnene altid glæder sig
til, er vores kolonitur, hvor vi i juni tager
på en 3 dage lang tur, hvor vi hygger os,
og turen symboliserer også børnenes
afsked med SFO’en.

Basis
Basislokalet i Humlebien er kernen i
institutionen, hvor alle beskeder kommer
ind og ud.
Alle børn tjekkes ind og ud hver dag.
Alle mødes i basis, når skoledagen er
slut, og vi er tilstede og byder alle børn
og voksne positivt velkommen.
Basis er stedet, hvor der er tid til
fordybelse og voksne som tager afsæt i
børnenes ideer, behov og ønsker.
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Hyggerummet
Rummet, hvor man kan sidde stille og
roligt, og hygge sig med at tegne,
klippe/klistre, slappe af osv. Nogle af
dagene vil foregå med rolig musik eller
lydbøger, og andre dage vil der være
dialogisk læsning.

Basislokalet skal være et sted, hvor der
er rart at være, og hvor der er mulighed
for at opbygge venskaber samt øve sig
på sociale spilleregler og lære at
respektere hinandens forskelligheder.

Kreativt værksted
I SFO’en er der to dage om ugen
mulighed for at arbejde i kreativt
værksted. Det kan f.eks. være at arbejde
med perler, maling, filtning m.m.
Vi bestræber os på at tilgodese børnenes
ønsker og behov.
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Grønnegården
To gange om ugen er Grønnegården
åben, hvor blandt andet Kirsten vil være.
Her kan børnene stifte bekendtskab med
årstidernes gang i en have / drivhus
De kan komme en smule tættere på
naturen (få jord under neglene) og lære
om begrebet ”Fra jord til bord”. I
Grønnegården bliver der som regel
dannet andre relationer, end dem i
skolen og den resterende del af SFO’en.
Vi laver også bål, da det har en unik
evne til at samle børn, og de hygger sig
ved bålet, enten ved at lave snobrød,
snitte pinde eller andet.

Vi håber, at I med dette nyhedsbrev har
en bedre fornemmelse af, hvordan jeres
børns dagligdag er i SFO’en.
Næste nyhedsbrev kommer i slutningen
af november, hvor I bl.a. kan læse om jul
i Humlebien.

Efterårshilsner
SFO Humlebien

Hallen
Minimum en gang om ugen går vi
hallen, og børnene elsker det. De får
chancen for at gøre ting, som de ikke har
mulighed for andre steder. Vi svinger i
tove og ringe, hopper i de store
madrasser eller på airtracken, og meget
mere. Udover de selvfølgelig udvikler
deres motoriske færdigheder, så åbner de
anderledes aktiviteter, vi laver i hallen
også op for andre og nye relationer
børnene imellem. Og af alle disse grunde
og mange flere, så er hallen et stort hit.

