Nyhedsarkiv
Nye ansigter i huset og tak for denne gang »
Simon og Patrick som før har været i SFO’en er kommet tilbage. Simon skal være her indtil uge 7 og Patrick skal være her i en
måned. Jubiii. De har glædet sig meget til at starte igen 
Thomas S. har sidste dag i SFO’en fredag d. 30/9. Thomas har fået andet arbejde i en fast stilling. Vi har været glade for at arbejde
sammen med dig og ønsker dig al held og lykke med dit nye arbejde.
Kenneth har sidste dag i SFOen fredag d. 30/9. Kenneth er færdig i praktik, og skal nu videre med Pædagog Uddannelsen på
seminariet. Vi ønsker dig al held og lykke fremover.
Mathias startede som PAU-studerende i SFOen mandag d. 26/9. Mathias skal være her i 6 måneder.
Oprettet: 30.9.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nye ansigter i huset og tak for denne gang »
Simon har sidste dag i SFOen fredag d. 19/8. Simon er færdig i praktik, og skal nu videre med PAU uddannelsen på seminariet.
Vi har været glade for din tid her i SFOen, og ønsker dig alt det bedste fremover.
Kenneth startede i 1. praktik på pædagoguddannelsen mandag d. 15/8. Han skal være her i 7 uger.
Patrick startede i erhvervspraktik mandag d. 15/8. Han skal være her i 4 uger.
Line startede mandag d. 22/8 som pædagogmedhjælper vikar. Hun skal foreløbig være her i 3 uger.
Vi glæder os alle til at lære jer at kende, og vi er sikre på, at I også glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Kenneth, Patrick og Line.
Oprettet: 25.8.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset »
Simon startede som PAU-studerende i SFOen mandag d. 27/6. Simon skal være her i 2 måneder.
Vi er sikre på du glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Simon.
Oprettet: 28.6.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset og tak for denne gang »
Cecilie, Mikkel og Rene har sidste dag i SFOen tirsdag d. 31/5, og skal nu have gjort deres pædagoguddannelser færdige. Vi siger tak
for indsatsen, og ønsker jer alt det bedste fremover 
Thomas starter som studerende i SFOen onsdag d. 1/6. Thomas skal være her i 6 måneder.
Vi er sikre på du glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Thomas.
Oprettet: 25.5.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lussingesyge »
Vi har et tilfælde af lussingesyge i SFOen. Specielt gravide skal være obs.
Klik her for at læse mere.
Oprettet: 25.5.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tak for denne gang »
Monica har sidste dag i SFOen onsdag d. 4/5. Nuuro har sidste dag i SFOen fredag d. 13/5. Vi siger tak for indsatsen, og ønsker jer
held og lykke, og alt det bedste fremover 
Oprettet: 4.5.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset »
Mette starter i virksomhedspraktik i SFOen mandag d. 2/5. Mette skal være her i 3 måneder.
Vi er sikre på du glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Mette.
Oprettet: 29.4.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nye ansigter i huset »
Thomas S. er startet i virksomhedspraktik i SFOen mandag d. 11/4. Thomas skal være her i 3 måneder til at starte med, men måske
også længere.
Marie starter tirsdag d. 19/4 som vikar i SFOen. Marie skal være med i glidende overgang, SFOen og skoledelen.

Vi er sikre på I glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Thomas S. og Marie.
Oprettet: 15.4.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nye ’gamle’ ansigter i huset »
Annette og Thomas har begge haft første dag i SFOen mandag d. 7/3. De har begge tidligere været i SFOen, så de kender vores hus.
Thomas vil være her et par morgener om ugen, samt et par eftermiddage. Annette vil være her i løbet af hele dagen, og skal bl.a. være
med i Glidende Overgang.
Vi er sikre på I glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Annette og Thomas.
Oprettet: 7.3.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Overlevering til Glidende Overgang »
De næste par uger skal Helle og Troels ud i to af de børnehaver, hvorfra der kommer børn, der skal i Glidende Overgang. Vi kommer
derfor ikke til at se helt så meget til dem her på Aalykke de næste par uger. De får derimod æren af, at lære en masse af de nye børn
at kende ude i børnehaverne.
Oprettet: 4.3.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ugeplanen indimellem »
Der vil være nogle tirsdage og onsdage i marts måned, hvor dele af det faste personale skal til møde omkring Mærsk Projektet sammen
med lærerne. Der vil derfor være lidt færre aktiviteter end normalt. Vi er dog sikre på det stadig bliver nogle rigtig gode dage 
Oprettet: 4.3.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tak for denne gang »
Marie har sidste dag i SFOen fredag d. 12/2. Marie er færdig i praktik, og skal nu videre med Pædagogisk Assistent Uddannelsen på
seminariet.
Vi har været glade for din tid her i SFOen, og ønsker dig alt det bedste fremover.
Oprettet: 12.2.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fastelavn er mit navn »
Mandag d. 8/2 er der Fastelavn på programmet. Og vi glæder os allerede. Det bliver en sjov og hyggelig dag, hvor der selvfølgelig skal
bankes til tønden med nogle køller. Derudover vil vi hygge os som vi plejer 
Børnene skal IKKE komme udklædt fra morgenstunden – de får tid til at klæde om inden vi går i SFO.
Oprettet: 1.2.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nye ansigter i huset og tak for denne gang »
Gülsüm har sidste dag i SFOen fredag d. 29/1. Gülsüm er færdig i praktik, og skal nu videre med pædagoguddannelsen på seminariet.
Vi har været glade for din tid her i SFOen, og ønsker dig alt det bedste fremover.
Malthe og Mads starter i 1. praktik på pædagoguddannelsen mandag d. 1/2. De skal begge være her i 7 uger.
Vi glæder os alle til at lære jer at kende, og vi er sikre på, at I også glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Malthe og Mads.
Oprettet: 29.1.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Børne OL i SFOen tirsdag d. 2/2 »
Tirsdag d. 2/2 står der OL på programmet i SFOen. Og det bliver helt sikkert en sjov og anderledes dag. Klik her for at læse lidt mere
om dagen.
Oprettet: 29.1.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ugeplanen tirsdag d. 26/1 »
Tirsdag d. 26/1 skal det faste personale til pædagogisk rådsmøde omkring Mærsk Projektet sammen med lærerne. SFOen vil derfor
være bemandet af vores dygtige studerende samt Troels, og vores tidligere studerende Thomas. Der vil også være lidt færre aktiviteter
end normalt. Vi er dog sikre på det stadig bliver en rigtig god dag 
Oprettet: 22.1.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Scenen er Din »
Datoen for Scenen er Din er nu fastlagt. Torsdag d. 25/2 løber det store show af staben, og det bliver rigtig godt. Og der er
allerede mange børn, der glæder sig og øver på livet løs 
Oprettet: 22.1.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Barsel »

Thorbjørn og Jakob starter begge året på barsel. Thorbjørn fik i søn i marts og holder derfor seks ugers barsel nu. Han er tilbage på
Aalykke d. 22/2.
Jakob fik en søn d. 15/12 og holder to ugers barsel i starten af januar. Han er tilbage på Aalykke d. 18/1.
Vi håber de begge nyder det 
Klik her for at se et par billeder af Jakobs søn Alfred: 1 2
Oprettet: 3.1.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR »

Du og din familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra alle os i Aalykke SFO.
Vi siger tak for året der er gået og glæder os til at se jer alle i 2016 
Oprettet: 15.12.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kursusfolder til jeres børn »
Som nogle måske har opdaget, så har jeres børn fået en kursusfolder med hjem. Er den ikke nået frem, eller vil man gerne gemme den
digitalt, er det også muligt 
Klik her for at læse mere.
Oprettet: 14.12.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nye ansigter i huset og tak for denne gang »
Thomas har officielt sidste dag i SFOen mandag d. 30/11 (Thomas er dog også med til filmfestival tirsdag ). Thomas er færdig i
praktik, og skal nu videre med pædagoguddannelsen på seminariet.
Vi har været glade for din tid her i SFOen, og ønsker dig alt det bedste fremover.
Cecilie, Mikkel og Rene starter i 3. praktik på ’den nye’ pædagoguddannelse torsdag d. 3/12. De skal alle være her i 6 måneder.
Vi glæder os alle til at lære jer alle at kende, og vi er sikre på, at I også glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Cecilie, Mikkel og Rene.
Oprettet: 27.11.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tak for en fantastisk dag »
Vi vil gerne sige mange tak for en fantastisk dag i onsdags til Multikulturel Dag. Fantastiske børn overalt i SFOen, der var supergode til
den lidt anderledes dag.
Derudover havde vi god opbakning til kokkerering af forskellige lækkerier.
Mange tak for det 
> Se billeder fra dagen her <
Oprettet: 25.9.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------

EDB kørekort i SFOen »
Som I har kunne læse på ugeplanen de seneste par uger, så er vi i fuld gang med at udstede EDB kørekort, til alle de børn som bruger
EDB. I kan på nedenstående links læse mere om vores tanker omkring kørekortet. Kom endelig, hvis I har spørgsmål.
Klik her: EDB-kørekortet – Tankerne omkring det
Oprettet: 25.9.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Multikulturel dag i SFOen »
På onsdag er der multikulturel dag i SFOen. Og vi glæder os allerede 
Klik her for at læse mere.
Oprettet: 18.9.15
----------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset og tak for denne gang »
Nadia stopper desværre i SFOen. Nadia skal flytte til Esbjerg, hvorfor hun har valgt at stoppe på Aalykke.
Vi har været glade for din tid her i SFOen, og ønsker dig alt det bedste fremover. Nadia har sidste dag på Aalykke fredag d. 18/9.

Kambiz stopper også i SFOen, da han er færdig med sin virksomhedspraktik.
Vi har været glade for din tid her i SFOen, og ønsker dig alt det bedste fremover. Kambiz har sidste dag på Aalykke fredag d. 18/9.
Vi har været så heldige at kunne ansætte Anne som ny klassepædagog i 0A. Anne har første dag på Aalykke mandag d. 14/9, og er
foreløbig ansat frem til sommerferien.
Vi glæder os alle til at lære dig alle at kende, og vi er sikre på, at du også glæder dig helt vildt til at lære alle børn og forældre at
kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod Anne.
Oprettet: 4.9.15
----------------------------------------------------------------------

Designprojekt i Multi »
I Multi kan man den kommende tid være med til et spændende designforløb.
Klik her for at læse mere.
Oprettet: 4.9.15
----------------------------------------------------------------------

Alle Børn Cykler »
SFOen er tilmeldt Alle Børn Cykler. Klik her for at læse mere.
Oprettet: 28.8.15
----------------------------------------------------------------------

Velkommen tilbage »
Så er vi alle startet op igen. Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi håber alle har haft en god ferie og er klar til at komme i gang igen.
Vi har i hvert fald glædet os til at se jer igen 
Oprettet: 10.8.15
----------------------------------------------------------------------

Nye ansigter i huset »
Kambiz er startet i virksomhedspraktik i SFOen. Kambiz skal være her i 3 måneder til at starte med, men måske også længere.
Marie startede i 1. praktik som PAU-studerende d. 27/7. Marie skal være her i 6 måneder.
Anette startede i mini praktik som PAU-studerende d. 27/7. Anette skal være her i 1 måned.
Gülsüm startede i 3. praktik på ’den gamle’ pædagoguddannelse d. 1/8. Gülsüm skal være her i 6 måneder.
Vi glæder os til at lære jer alle at kende, og vi er sikre på, at I også glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt imod alle de nye folk.
Oprettet: 26.6.15
----------------------------------------------------------------------

Tak for en fantastisk dag »
Vi vil gerne sige mange tak for en fantastisk dag i onsdags til kræmmermarked. Fantastiske børn i boderne og på scenen, og mange
forældre der hjalp med køb og salg, så det hele gik glat. Derudover havde vi super opbakning til bagning af kager, og til hjælp i
kaffe/kage boden. Tak for det 
> Se billeder fra dagen her <
Oprettet: 12.6.15
----------------------------------------------------------------------

Velkommen tilbage »
Thomas Kristensen stater i praktik i SFOen mandag d. 1.juni. Thomas har tidligere været i praktik i SFOen i 7 uger. Thomas starter i
2. praktik på pædagoguddannelsen, og skal være her i seks måneder. Vi glæder os over du er tilbage.
Oprettet: 29.5.15
----------------------------------------------------------------------

Tak for denne gang »
Farida har haft sidste dag i SFOen. Vi siger tak for indsatsen, og ønsker dig held og lykke fremover, med dine videre udfordringer på
din vej 
Oprettet: 29.5.15
----------------------------------------------------------------------

Tilmeldinger på forældreintra »
Der er tilmeldinger på forældreintra til flere arrangementer i den nærmeste fremtid.
Kræmmermarked d. 10/6
Koloni for 2-3.kl. d. 29/6 – 1/7
Tur til Madsbyparken for GLO, 0-1.kl. d. 30/6
Husk at komme ind forbi intra og melde til eller fra – helst til 
Oprettet: 29.5.15
----------------------------------------------------------------------

Særlige aktiviteter resten af skoleåret i SFOen »
Klik her for at se oversigten, og se hvilke dage I skal notere jer 
Oprettet: 21.4.15

---------------------------------------------------------------------Nyt ’gammelt’ ansigt i huset »
Vi har været så heldige at kunne fastansætte Sebastian, der allerede har været i vores hus det sidste stykke tid. Sebastian er formelt
fastansat fra 1. april.
Og det er vi rigtig glade for, og det ved vi Sebastian også er 
Oprettet: 10.4.15
----------------------------------------------------------------------

Velkommen til »
Velkommen til alle nye børn og forældre i Glidende Overgang 
Vi har glædet os rigtig meget til I skal starte. Vi håber også I har glædet jer til at starte her på Aalykke 
Vi har samlet lidt billeder fra dagen – klik her for at se dem 
Oprettet: 7.4.15
---------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset »
Der starter en ny vikar i SFOen. Anja har første dag på Aalykke tirsdag d. 7. april. Anja er ansat som vikar, og skal være her frem til
sommerferien. Anja skal både være i Glidendende Overgang og SFOen.
Vi glæder os til at lære dig at kende, og vi er sikre på, at du også glæder dig helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt i mod Anja 
Oprettet: 27.3.15
---------------------------------------------------------------------

Tak for denne gang »
Nanna har sidste dag i SFOen i dag fredag d. 23/3.
Vi siger tak for indsatsen, og ønsker dig held og lykke fremover, med dine videre udfordringer på din vej 
Oprettet: 27.3.15
----------------------------------------------------------------------

Nyt ’gammelt’ ansigt i huset »
Vi har været så heldige at kunne ansætte Jacob Andersen, der tidligere har været i huset, som vikar om eftermiddagen. Jacob kommer
en gang i mellem om eftermiddagen i SFO tid.
Vi er glade for du er tilbage, og håber I alle vil tage godt i mod Jacob 
Oprettet: 27.3.15
----------------------------------------------------------------------

En lille ny kom til verden »
Kæmpe stort tillykke til Thorbjørn og familie. Thorbjørn blev sidste fredag far til en sød lille dreng. Han kom til verden kl. 23.51, var
56cm lang og vejede 4650 gram.
Vi ved Thorbjørn nyder sin barsel sammen med familien, men vi glæder os også til han er tilbage på Aalykke 

Oprettet: 23.1.15
----------------------------------------------------------------------

Tak for denne gang »
Camilla og Palle har sidste dag i SFOen fredag d. 20/3.
Vi siger tak for indsatsen, og ønsker held og lykke fremover, når I skal videre med jeres pædagoguddannelser.
Oprettet: 20.3.15
----------------------------------------------------------------------

Undskyld vi roder »
Som mange af jer nok har bemærket, så er der sket ting og sager i huset det sidste stykke tid.
Håndværkerne har været i fuld gang i stjernerummet, multiværkstedet, på 3 klasses gangen samt i gaderoben.
Vi er nemlig i fuld gang med forberedelserne, til at modtage alle vores nye børn i glidende overgang til april.
Vi prøver så vidt det er muligt at lave de samme aktiviteter som hidtil, dog kan det være, at de kreative hjørner bliver flyttet op i
klasserne.
Oprettet: 13.3.15
----------------------------------------------------------------------

Scenen er din i SFOen »
Som I måske alle ved, så er der Scenen er Din inden længe. Datoen er tirsdag d. 14. april, og vi glæder os alle sammen helt vildt.
Oprettet: 13.3.15
----------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset »
Der er startet en ny vikar i SFOen.
Nadia er ansat som vikar, og skal være her frem til sommerferien. Nadia skal være tilknyttet Glidende Overgang.
Vi glæder os til at lære jer dig at kende, og vi er sikre på, at du også glæder dig helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt i mod Nadia 
Oprettet: 6.3.15
----------------------------------------------------------------------

En lille historie fra hverdagen »
3. klasserne har været en tur håndboldturnering i KIF. Læs en lille beretning her.
Oprettet: 27.2.15
----------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset »
Der er startet en ny elev fra sprogskolen i SFOen.
Shrin skal være i praktik i 3 måneder, og er her om torsdagen og fredagen.
Vi glæder os til at lære jer dig at kende, og vi er sikre på, at du også glæder dig helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt i mod Shrin 
Oprettet: 27.2.15
----------------------------------------------------------------------

Nye ansigter i huset »
Der starter en flok nye mennesker i SFOen på mandag d. 2. februar.
Camilla og Palle starter i 1. praktik på pædagoguddannelsen, og skal være her i syv uger.
Iben starter i 3. praktik på pædagoguddannelsen, og skal være her i seks måneder.
Troels er ansat som vikar, og skal være her frem til sommerferien. Troels skal være tilknyttet Glidende Overgang.
Vi glæder os til at lære jer alle at kende, og vi er sikre på, at I også glæder jer helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.
Vi håber I alle vil tage godt i mod Camilla, Palle, Iben og Troels.
Oprettet: 30.1.15
----------------------------------------------------------------------

Tak for denne gang »
Rasmus har sidste dag i SFOen på fredag d. 30/1.
Vi siger tak for indsatsen, og ønsker held og lykke fremover, når du skal færdiggøre din uddannelse.
Vi kommer dog heldigvis ikke helt til at undvære Rasmus, da han indimellem skal være vikar i skolen.
Oprettet: 23.1.15
----------------------------------------------------------------------

En lille historie fra hverdagen »
3. klasserne har været en tur nede og spille bordtennis. Læs en lille beretning her.
Oprettet: 23.1.15
---------------------------------------------------------------------

Nyt ansigt i huset »
Der er startet en ny virksomhedspraktikant i SFOen.
Nanna - skal være her i en måneds tid til at starte med, og med mulighed for forlængelse.
Vi glæder os til at lære jer dig at kende, og vi er sikre på, at du også glæder dig helt vildt til at lære alle børn og forældre at kende.

Vi håber I alle vil tage godt i mod Nanna 
Oprettet: 16.1.15
----------------------------------------------------------------------

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR »

Du og din familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra alle os i Aalykke SFO.
Vi siger tak for året der er gået og glæder os til at se jer alle i 2015 :-)
Oprettet: 19.12.14
----------------------------------------------------------------------

