Sommerferie i Lillestjernen

Lige om lidt holder skolen sommerferie. Det gør FFO ikke. Vi glæder os til at lave en masse dejlige
sommerting sammen med børnene.
I år bliver sommerferien i på Lillestjernen lidt anderledes. Mange ting er genåbnet, men der er stadig nogle
restriktioner vi skal overholde.
Husk at vi holder lukket i uge 29
Overordnet struktur (med forbehold for mindre ændringer)
Lillestjernens åbningstid er 7-17. 7-16 om fredagen.
Børnene afleveres ved den store låge. Børnene skal være her inden 9 af hensyn til planlægning og
dagsrytme. Mellem 7 og 9 er vi fælles på legepladsen.
Efter 9 går årgangen sammen med deres voksne til et område på legepladsen, hvor der spises 10-mad og
tales om dagens program.
Husk hver dag: En god madpakke, også eftermiddagsmad, drikkedunk, solcreme, tøj til vejret og evt. badetøj.
Tasker og skiftetøj lægges i klasserum. Vi bruger endnu ikke garderoberne.
Årgangen vil være den primære gruppe i de uger, hvor der flest børn. Børnene på en årgang kan lege
sammen ude. I spisesituationer og lokaletilhør, vil årgangen blive delt i to, så børnene ved hvilken gruppe og
i hvilket lokale de spiser frokost. Micro-årgangen flytter til 0. klasselokalerne og fordeler sig der. 0. årgang
flytter ned på 1. og 2. klasse fløjen og 1. klasserne rykker lidt sammen i klasserum.
Hver dag – formiddag og eftermiddag, vil der være forskellige aktiviteter. Mest udendørs. Men der kan også
være små indendørs aktiviteter i mindre grupper – med god afstand og håndhygiejne.
I uge 28, hvor de er færre børn, vil børnene være mere fælles på legepladsen og i uge 30 og 31 forventer vi
at kunne være helt fælles. I uge 32 går vi tilbage til årgangen som den primære gruppe.
Vi har fravalgt at bruge offentlig tranport og vil heller ikke tage til hot-spots i fx København som vi plejer. I
stedet vil der i løbet af hele sommeren være spændende og sjove overraskelser til at forsøde ferietiden. Der
kommer instruktører fra foreningerne og sætter gang i den – og hvem ved -? Måske kommer der noget helt
nyt og sjovt legetøj. Der vil også være gå- og cykeludflugter i lokalområdet.
Der vil være cafe-mad i sommerferien. Husk dog alligevel en eftermiddags-mad. Vores ressurcer og
muligheder er begrænsede – og man bliver ikke mæt af en sodavands-is eller et stykke frugt.

Mange hilsner fra de voksne i Lillestjernen FFO
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