Pitten
Personalet i Pitten består af Lene Tolbod og Mette Berntsen.
Telefonnummer er: 99 17 35 78
Dagsrytme:
Pitten har åben hver dag fra kl. 06.15 til 16.45 (fredag til kl. 16.00). Pitten er lukket om formiddagen.
På skolefridage skal børnene møde senest kl. 09.30, med mindre vi får anden besked.
Det letter vores daglige planlægning, hvis vi får besked, når et barn holder fri, har
fødselsdag og skal have klassen med hjem osv. TAK!
Der er morgenmad hver dag indtil kl. 07.30. Børnene kan vælge mellem havregryn, cornflakes, havrefras og en eller anden form for brød.
KL. 14.00 serveres der eftermiddagsmad.
Vi har fokus på at maden er sund og varieret. Der serveres altid frisk frugt og
grønt til maden om eftermiddagen. På skolefridage kan tingene dog forme sig anderledes!

Stamkort:
Vi beder jer forældre udfylde et stamkort. I den forbindelse er det meget vigtigt,
at vi altid har de rigtige telefonnumre, så husk at orientere os om eventuelle ændringer af arbejdspladsen, mobilnumre m.m. Vær også opmærksom på at orientere os, hvis tingene forholder sig anderledes en dag eller to, hvis f.eks. en forælder
ikke kan træffes pga. kursus eller lign. Det kan være en god ide at udfylde stamkortet med blyant, så det er nemmere at rette på.

Legeaftaler:
Børnene må gerne låne SFO’s telefon for at ringe. Hvis I som forældre ikke ønsker
dette, så gør venligst opmærksom på det på stamkortet, eller giv besked den dag,
hvor barnet af en eller grund ikke kan/må lave legeaftaler. (Dog kan det enkelte
barn ikke ubegrænset ringe flere gange om dagen)

Bus:
Vi sender gerne børnene med bus. Da det er en telebus, skal bussen bestilles af
jer forældre.
Rute 315 (Vesløs område) rute 325 (Frøstrup område) tlf. 22 89 67 70.
Er I det mindste i tvivl, så er rådet at bestille bussen for en sikkerheds skyld, men
skulle man af en eller anden grund alligevel ikke have brug for en bestilt bus, er
det vigtigt, at man afbestiller, så bussen ikke kører forgæves.

