Åbningstid SFO2:
Mandag til fredag efter skole til Kl. 17.00
(fredag kl. 16.30)

Tirsdag aftenåbent
til kl. 20.00
I skoleferier er SFO 2 sammen
med SFO1, og alle børn er velkommen

Tilmelding til
aftenåbent i SFO 2
forgå på
Forældreintra eller
Tilmeldinger på selve
dagen skal gives i
afdelingen
Der bliver serveret
aftensmad til
aftenåbningen.

Hvem kan deltage: Alle der er
meldt ind i SFO2 er velkommen i
morgen- SFO, eftermiddags-SFO og
aftenåbent. Man kommer bare så
ofte man har lyst, og er med indtil
man har andre aftaler, eller vi lukker.
Hvis du går til sport, musik eller andet, så kommer du bare i SFO 2 før
og/eller efter din fritidsaktivitet.
Det vil være eftermiddags-Café alle
eftermiddage og aftensmad til aftenåbent.

TØLLØSE
Mødestedet
for de unge
fra
4.-7 klasse

Personale i SFO2:

Kirsten, Sharon og Reneo

SFO2 er et fritidstilbud til DIG
der går i 4.-7.-klasse, og kan
lide at lave sjove, udfordrende
og lærerige aktiviteter
sammen med andre unge.
KONTAKT INFORMATION
TØLLØSE SFO, TØLLØSEVEJ 62
4340 TØLLØSE

TLF.: 72 36 76 60

AKTIVITETER
OKT., NOV OG DEC

Her kan du læse om SFO'ens
forskellige aktiviteter til aftenåbent i
den kommende periode.
uge 43: Tirsdag d.24.10 : Film +
3 klasse
uge 44 :Tirsdag d.31.10 : Halloween
Fest (kom gerne udklædt)
uge 45 : Tirsdag d.7.11 : Bowling -Mellemvang i holbæk
uge 46: Tirsdag d.14.11 Smykkeværksted og brætspil +3 klasse
uge 47: Tirsdag d.21.11 : lagkage konkurrence

Fokuspunkt i den næste periode:
Traditioner—Halloween og jul
Halloween-aktiviteter hvor vi laver masker, lanterner, skærer i roer,
laver efterårssuppe, søger oplysninger på nettet om Halloween og lave
collager. Perioden afsluttes med en
stor Halloweenfest.
Jul workshops hvor mange hemmelige ting/gaver bliver lavet. Derudover Julelege, konkurrence og julepynt. I december bliver der Luciaoptog og forældrekaffe.



Hallen med forskellige lege.



Gymnastiksal med stikbold osv.

uge 49: Tirsdag d.5.12 :Juledekorationerlav din egen dekoration (Hvis



Kreativ værksted med mange forskellige

uge 50 : Tirsdag d.12.12 :
Skøjtetur til Isrosen i Holbæk
uge 51:Tirsdag d.19.12 :Lucia
aften -Kom og se børnene gå
lucia. Forældre og søskende inviteres til kaffe og hygge 18.30.
I aftenåben må man må lave hvad man har lyst til
inde for SFO 2 ´s rammer, men de voksne har
fokus på aftenens tema.



Aktive f.eks. Lege og
bevægelse i hallen, rollespil,
fodbold, Wii bevægelsesspil,
snitte v/bål, ture til forskellige steder



Kreative f.eks. Sy, smykker, ler, male, bage, lave
mad



Sociale f.eks. Spille spil,
hygge med te, høre musik,
spille LAN

Hver eftermiddag tilbydes forskellig aktiviteter som :

uge 48 : Tirsdag d.28.11 :
Wii turnering + 3 klasse

der er noget særligt du ønsker i
dekorationen må du gerne selv
medbringe det.)

I Tølløse SFO2 bestræber vi os
særligt på at tilbyde DIG oplevelser og aktiviteter som er:

spændende muligheder.



It og medie værksted med forskellige spil



At skabe mulighed for at
DU kan have det sjovt og
hyggeligt med andre børn
og voksne



At skabe et miljø hvor alle
behandler hinanden
respektfuldt



At give DIG indflydelse og
valg, så det bliver DIN
SFO

mm.



Eftermiddags cafe’ og mad-værksted



Små eftermiddags ture 2 gange om måneden.

MEDLEMMER
MEDLEMMER HAR MULIGHED
FOR, AT MEDBRINGE E N VEN,
EN’ GANG, UDEN AT DIN VEN
ER MELDT IND

