Velkommen i Sfo Regnbuen
Idrætsvej 11
7760 Hurup
99 17 32 59

Praktiske oplysninger
Åbningstider:
Mandag til torsdag
Fredag

06.15 – 17.00
06.15 – 16.00

Ferie:
Regnbuen holder lukket mellem jul og nytår, samt d. 24. december,
fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
Tilmelding:
Tilmelding til sfo sker elektronisk via borger.dk
Udmeldelse:
Udmeldelse sker elektronisk via borger.dk. Der er 3 måneders opsigelse (1 måned ved flytning, orlov el. arbejdsløshed). Modulskift med 1
måneds varsel.
Priser:
Se gældende priser på borger.dk.
Thisted Kommune tilbyder 1. aprilordning, hvor børnene kommer i
skoleintro.
Her kan man vælge halvdags- eller heldagsmodul.
Ellers tilbydes 3 moduler:
Morgenmodul
06.15 – 08.00
Eftermiddagsmodul
14.00 – 17.00
Heldagsmodul
06.15 – 17.00
Informationer:
Al information foregår via skoleintra og mininstitution.dk
Fravær:
Hvis barnet er syg eller af anden grund ikke kommer i sfo gives besked
på mininstitution.dk
Skiftetøj:
Husk ekstra tøj og udetøj efter vejret.
Måltider:
Der er mulighed for morgenmad fra 06.15 – 07.30.
Der serveres eftermiddagsmad, grovbrød og frugt hver dag kl. 14.00

Vinter:
Julestue – hvor børn og forældre hygger sig sammen et par timer. Fast
dato er lørdagen i ugen før 1. søndag i advent..
Fastelavn: - Vi holder fastelavn sammen med indskolingen.

Foreningssfo:
Sfo Regnbuen samarbejder med lokale foreninger, hvilket giver dit
barn mulighed for at prøve en række aktiviteter. Børnene tilmeldes
aktiviteterne i samarbejde med forældrene.

Forår:
Koloni – Vi tager på koloni en weekend i maj eller juni. Koloni er for
0., 1., 2. og 3. klasse som har heldags- eller eftermiddagsmodul i SFO.
Forældresamtaler – med skoleintro forældre. SFO personalet deltager
i skolehjemsamtaler for 0. – 3. klasse. Der er selvfølgelig altid mulighed for at få en samtale.
Foreningssfo
Skoleintro

Skoleintro:
1. april modtager vi børn, som skal starte i 0. klasse til august. Vi gennemfører et skoleintroforløb, hvor børnene forberedes til skolelivet på
Hurup Skole.

Sommer:
I skolens sommerferie står alle muligheder åbne. Vi får besøg af børn
fra Bedsted og Vestervig SFO. Og der er altid en overraskelse i sommerferien.
Efterår:
Temauge for hele SFO
Foreningssfo

Se også Mål og Indholdsbeskrivelser og Hurup Skoles værdiregelsæt

