Østerild SFO – generel beskrivelse
Personalet i Østerild SFO består af Lise Stricker, Stefan Mikkelsen og
Mona Kristensen. I perioder vil der være pau- og pædagogstuderende
og unge i praktik.
Dagsrytme:
SFO'en har åben hver dag fra kl. 6.15 til vi sender børnene i skole
kl. 7.45.
Så åbner vi igen kl. 14.00, mandag til torsdag lukker vi kl. 16.45,
fredag lukker vi kl. 16.15.
Vi åbner altid sammen med børnehaven i SFO'ens lokaler, hvor der altid er en voksen fra både SFO og børnehave.
Der er morgenmad fra kl. 6.15-7.15, hvor vi serverer Havrefras, Cornflakes og Havregryn.
Når børnene kommer fra skole, vil der være et let eftermiddagsmåltid
klar.
Vi serverer sund og varieret mad, og hver dag vil der være frugt eller
grøntsager.
I ferierne har vi pasning sammen med børnehaven, hvis der ikke gives
besked om andet!
På skolefridage vil vi gerne, at børnene er der senest kl. 9.30.
I ferierne må man være i SFO i det tidsrum, børnene plejer at være i
skole, plus det modul man har.
Stamkort:
Vi vil gerne bede alle forældre om at udfylde børnenes stamkort på
"min institution".
Det er meget vigtigt, at det er de rigtige telefonnumre, der er på
stamkortet, så husk at rette det, hvis der sker ændringer!
Husk at sende besked på "min institution”, hvis jeres barn har fri, er
syg eller der er andre ting, vi skal vide.
Legeaftaler:
Børnene må gerne låne SFO'ens telefon til at lave legeaftaler, men kun
hvis der er en forælder til stede. Hvis I som forældre ikke ønsker det,
så skriv det venligst på stamkortet. Eller giv besked, hvis der er en
dag, barnet ikke må ringe.
Bus:
Vi sender gerne jeres børn med bussen hjem. Den kører fra skolen
kl. 15.30 mandag til torsdag, fredag kører den sidste bus lige efter
skoletid.

