Nyhedsbrev februar 2019
2019 er skudt godt i gang. Vi oplever stor aktivitet i alle værkstederne samt i salen. Det er dejligt at
så mange børn hver dag benytter sig af de forskellige aktiviteter vi tilbyder. Svømmesalen har
desværre være lukket det meste af januar men er åbnet igen – derfor: Husk at melde jeres barn til
svømning på tabulex. Vi har også haft fornøjelsen af, i samarbejde med K.I.F, at tilbyde badminton.
Det har været en stor succes og vi arbejder på snart at kunne tilbyde en anden sportsgren i
samarbejde med en ekstern forening.
Vi skifter løbende børnekunst på vægge og hylder ud da børnene er flittige til at skabe nye værker.
Tag et kig når du alligevel henter dit barn i Frito.

Åbningstider
Vi har desværre oplevet en del gange på det seneste, at der er børn der bliver hentet for sent om
fredagen. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi lukker en time tidligere om fredagen. Det vil
sige, at 16.05 skal alle gerne være gået på weeekend

Personale
Sasja har færdiggjort sin praktik hos os og vi siger derfor tak for denne gang. Vi kan samtidig sige
velkommen til vores to nye studerende, Michael og Kevin. Michael skal være her i 7 uger og Kevin
skal være her i 6 måneder. I vil i den kommende tid også se en del til vores vikar Nicolaj.

Sæt kryds i kalenderen
Foråret vil byde på flere arrangementer i Frito som vi håber I forældre vil støtte op om. Derfor, sæt
allerede nu kryds i kalenderen på følgende dage:
Onsdag d. 20/3: FORÆLDREDAG. Som noget nyt vil vi i marts invitere til forældredag. Dagen hvor I
som forældre kan være med til alt det sjove …
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Torsdag d. 11/4: MORGENMADSDAG. Torsdag d. 11/4 er der morgenmadsdag i Frito. Som
traditionen foreskriver det byder vi indenfor til nogle hyggelige timer med lækker
morgenmadsbuffet og godt selskab. Her er der som altid god mulighed for at få mødt hinanden på
tværs af klasser og årgange. Nærmere info følger.

Vinterferie
Før vi får set os om står vinterferien for døren. For at kunne planlægge ugen på bedst mulig vis
beder vi jer gå på tabulex og melde jeres barn til eller fra i ferien. I skoleferierne bedes børnene
møde senest kl. 9.30. Her holder vi samling og spiser frugt hvorefter dagens aktiviteter/ture sættes i
gang. Vi glæder os til se en masse børn til en god uge i Frito.
Frito har åbent fra 6.05 – 17.05 i ferien, fredag dog fra 6.05 – 16.05.
For ferierne gælder det, at børnene selv medbringer frugt og frokost – Frito giver eftermiddagsmad.
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