Aktivitetsplan for Maxi og Blå Midi, maj 2018.
Før-SFO
Første maj begynder de børn der til august skal starte på Kildebjergskolen i før-SFO.
Vi skal være på skolen fra 8 til 14 hver dag.
Der tilbydes morgenmad til Maxibørnene i Maxihuset mellem 6.45 og 7.15.
Maxibørn, der møder før 6:45 afleveres i grønt hus som vanligt og bliver kl. 6.45 fulgt ned i
Maxihuset.
Vi går fra Maxihuset præcis 7:30 og er tilbage i Maxihuset ca. 14.30 Medbring rygsæk med skiftetøj.
Obs Forældre, der ønsker det, kan aflevere / afhente børnene på skolen henholdsvis kl. 8 og kl. 14
Kl 15.30 går vi som sædvanligt på Ringstedvej 12 + 14.
Maxibørn - der ikke skal i skole på Kildebjerg - møder ind i Maxihuset, som de plejer og er
ambassadører, som viser Blå Midi rundt i huse og arealer – samt fortæller om regler rammer og ”alt” det
nye – de voksne skal nok hjælpe til ☺.
Blå Midi - Tager på “udflugt” til Maxihuset mellem 8.45 – 13.45 for at lære de nye omgivelser, regler,
rammer, og usynlige grænser at kende. Aflevering / afhentning som vanligt.
Gruppen råder i øvrigt over busserne de fleste dage.

Nedenstående program gælder for Blå Midi og de Maxibørn, der ikke er i Før-SFO
Uge 18.
Kommende nye Maxibørn (Blå Midi) tager på “udflugt” til i Maxihuset. Ambassadørerne er sat i ”spil” og
hjælper til. Vi skal ha’ gang i bålet og lave mad over åben ild.

Uge 19.
Ugens ture går til havnene omkring os. Vi skal blive klogere på fisk, krabber og smage på ”alt” godt fra
havet.
Torsdag er KR. Himmelfartsdag, og fredag har vi lukket.

Uge 20.
Vi arbejder med alt det, der ”kribler og krabler” i naturen nu. Vi kigger på sommerfugle og på
ormen, der er med til at gøre vores havejord blød og god. Vi kører på forskellige ture ud i naturen, og ser
hvad vi kan finde af spændende sager.

Uge 21. Temauge hvor vi snakker om miljø.
Hvordan passer vi godt på jorden, træer, planter, naturen osv. Hvilket affald kan genbruges, og hvorfor er
det klogt. Hvorfor skal vi spare på rent vand og strøm? Vi samler skrald på Rævebjerg og måske kan vi
besøge en genbrugsstation.
Mandag 2. pinsedag - Vi har lukket
Torsdag er madpakkedag.
Fredag kl. 9:00 er der morgensamling ved Maxihuset, hvor forældrene meget gerne må deltage.
Uge 22.
Vi gør vores blomsterkasser klar til bedsteforældredag, så der kan plantes i dem.
Onsdag d. 30. maj kl. 18.30 - Koloniforældremøde for Maxiforældre (tilmelding på opslagstavlen)
Torsdag er Bedsteforældredag, nærmere info følger. (Denne dag går Maxi børn ikke på ”SFO-besøg”)

