Månedsplan i Ternen
December 2018
Onsdag den 5. december har vi juleløb og derefter jule-cafe´ i Ternen kl. 13.30 – 14.30.
Vi vil i december måned lave forskellige former for julepynt, julehygge, julelege og julehistorier.
Mandag den 10. og den 17. december er der et særligt juletilbud til 3. klasses elever fra kl. 13.3015.00.
Onsdag den 12. december holder vi julefrokost i Ternen.
Igen i år går vi ned på Westergaards Hotel og nyder en dejlig julefrokost.
Hvor er det fantastisk, at hotellet år efter år vil have besøg af os. Så mange dejlige børn i hyggelige
omgivelser og et lækkert ta´ selv bord, det er virkelig julehygge.
Vi har tilmelding til denne dag, så vi kan give besked til hotellet om, hvor mange vi bliver.
Det koster 60 kr. at deltage. Pengene betales ved tilmeldingen, senest fredag den 7. december.
Vi går fra skolen kl. 12.55 og er tilbage igen kl. ca. 15.00.
Børn i 0.- 3. klasse, der ikke er tilmeldt SFO, men som ønsker at deltage betaler 100 kr.
Børnene må gerne medbringe en nissehue til julefrokosten.
Hvis nogen ikke ønsker at deltage, skal der findes en anden pasningsmulighed, da hele
personalegruppen er med.
Onsdag den 19. december har vi cafe´ i Ternen.
Torsdag den 20. december vi deltager i juleafslutning i skoletiden. Der er åbent i Ternen før og efter
skoletid.
Husk: Sfo har lukket onsdag den 2. januar 2018. Ternen er klar igen torsdag den 3. januar.
Det er blevet koldt, så varmt tøj, hue, vanter m.m. er nødvendigt til frikvartererne samt ude leg i sfo.
Skiftetøj er heller ikke til at undvære, da det ofte er vådt udenfor!
Hilsen Personalet i Ternen

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår.
----------------------------------------------------Jeg vil gerne deltage i julefrokosten onsdag den 12. december
Navn _______________ Klasse _____
Betaling 60 kr. ved tilmelding

