Aktivitetsplan juni/juli 2018 for de børn der ikke går i Før-Sfo, samt børnene
fra det Blå hus.

Uge 23.
Vi øver cirkus.
Mandag og tirsdag er skolen lukket.
Mandag har Miro inviteret Maxierne til fødselsdag.
Tirsdag er grundlovsdag – vi lukker kl. 12. De børn som møder denne dag,
skal være i det Grønne hus.

Uge 24.
Mandag skal Blå Midi til fødselsdag hos Sebastian.
Vi bliver klogere på myggen og flåten, og lærer hvad vi kan gøre hvis vi bliver bidt eller stukket.
Vi fortsætter med at øve Cirkus.
Torsdag - Sommerfest fra kl. 17:00-20:00. Arrangeret af forældrerådet. Vi mødes ved Maxi huset.
Cirkusbilletter købes ved indgangen.

Uge 25.
Temauge om gamle dage. Derfor går ugens ture til Sagnlandet Lejre og Andelslandsbyen Nyvang.
Vi begynder så småt at gøre klar til koloni.
Torsdag er også madpakkedag. Sidste dag for ”SFO-børn” på skolen.
Fredag er der fælles farvel til de Maxibørn der skal i skole.(Denne dag er Blå-midi i Blåt hus)

Uge 26.
Maxi-børnene er på koloni.
Husk: Fra uge 26 er alle Blå midier i Blåt hus igen. ☺
Blå midi skal på ture i skove og strande i nærområdet. Vi skal lære en masse om badesikkerhed, vand /
brandmænd og hvad der er klogt at have med på stranden.
Vi skal huske at vande vores blomster og planterne i urtehaven, så de kan klare sig når solen skinner på
dem.

Uge 27 & 28.
Sommerferie perioden starter og vi tilbyder alternative aktiviteter til fremmødte børn. Vi kan godt finde på
at slå grupperne sammen.
I uge 28 hjælper vi de børn der skal skifte grupper efter sommerferien, med at flytte deres
garderobepladser.
Samtidig snakker vi med dem om hvordan det kommer til at foregå i den nye gruppe – nu de er blevet
STORE.
Turene ud af huset planlægges fra dag til dag og foregår fra KL. 9 – 13:30.
Uge 29 & 30.
Krummeluren har lukket og vi ønsker alle en pragtfuld sommerferie.
Uge 31.
Velkommen tilbage, - og vi modtager nye børn. Nogle holder stadig ferie.

