Velkommen i Bøgely

Med denne lille folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgely. Vi glæder os rigtig
meget til at modtage jer her i vores skønne huse 
Bøgely er den del af Ølgod SFO hvor børn fra 0 og 1 kl. går. Når børnene er i SFO, er det deres fritid. Det vil
sige, at langt de fleste aktiviteter er frivillige, at deltage i og mange børn bruger tiden på, at lege med deres
kammerater og styrke deres sociale relationer.
Billeder af vores personale hænger i vores indgang. Helhedspædagoger fra 0. og 1.kl. indgår også i
personalegruppen i Bøgely.
Moduler
Morgenmodul: kl.6.15-8.00 (ferier kl.6.15-14.00)
Eftermiddagsmodul: mandag-torsdag kl. 14-17, fredag kl. 14-16 (i ferier må man komme fra kl. 8.00)
Heldagsmodul: kl. 6.15-8.00, mandag til torsdag kl. 14-17, fredag kl. 14-16 (i ferier må man komme fra kl.
6.15 til kl.17.00, fredag til kl. 16.00)
Ændringer af moduler eller udmeldelse af SFO foregår via Varde Kommunes hjemmeside
https://varde.dexter-ist.com/Varde/Default.asp?page=auth/common/login
Morgen SFO
Hverdag fra kl. 6.15-8.00 har vi morgen SFO i Bøgely for alle SFO børn der er tilmeldt
morgen SFO. Hvis man har brug for pasning mellem kl. 5.45 og 6.15 har vi et
samarbejde med Børnehaven Skovbrynet, det betyder at man kan aflevere sit barn
der, hvorefter han/hun vil blive afhentet kl. 6.30 af et personale fra SFO’en. Dette
kræver blot, at man har aftalt det med SFO.
I morgen SFO er der mulighed for at få morgenmad, der serveres: havregryn,
havrefras, cornflakes, rugbrød og boller med pålæg og ost.
Vi lægger vægt på, at dagen starter stille og roligt, så morgenaktiviteterne kan f.eks.
være spil, læse historier, tegne, rolig leg osv. Men der vil også altid være mulighed for
leg og spil udenfor.
Kl. 7.50 bliver børnene sendt i skole og Bøgely lukker og åbner igen kl. 14.00
Garderober
Alle børn har deres egen garderobe på skolen, (førskolebørnene har en i Bøgely i den periode)
her er plads til skiftetøj og deres taske. I Bøgely er der skohylde og en række garderober, man
kan bruge til jakker. Da det kan forekomme, at flere børn har sko og tøj magen til hinanden, er
det praktisk, at man mærker disse ting med navn, hvis det skulle blive forbyttet. Glemt tøj bliver
altid samlet på skolen.
Påklædning:
Vi øver børnene i selv at vurdere, hvilken påklædning der er nødvendig i forhold til vejret, hvad de leger, og
hvor længe de er ude. Selvfølgelig hjælper vi de børn, der har svært ved at vurdere det selv.

Meddelelser og Tabulex
I kan holde jer orienteret på opslagstavlen på Tabulex omkring en del af de aktivitetstilbud,
der er til børnene i Bøgely. Det er dog ikke alt hvad vi laver der bliver annonceret på
Tabulex. Vores dag afhænger nemlig også af og bliver planlagt ud fra vejr og vind, hvad der
er brug for eller hvis vi lige får en god ide 
Vi bruger også opslagstavle i gangen i Bøgely, hvor børnene selv har mulighed for at
holde sig orienteret og de kan skrive sig på til aktiviteterne. Det er en god ide, at I som
forældre hjælper med at få børnene skrevet på. Vi har den holdning at hvis man har
meldt sig til en aktivitet er den ”bindende”. Endvidere har vi et kvartalsbillede, her kan I
holde jer orienteret om årets gang og traditioner i Bøgely.
Husk at bruge Tabulex til at oplyse os om sygdom, fridage, aftaler, fødselsdage m.m. Vores telefonnummer
er: 20 51 97 67, men den skal kun bruges til akutte beskeder, som ikke kan klares via Tabulex. I vil opleve at
telefonen ikke altid vil blive besvaret ved travlhed.
Frugtordning
I Ølgod SFO spiser vi frugt som det første, når børnene kommer fra skole. Det
kan enten være frugt, som børnene tager med hjemmefra, eller I kan vælge, at
jeres barn skal være med i vores frugtordning. Ca. 95 % af børnene er med i
ordningen.
Frugtordningen koster 50kr. pr måned (juli måned er betalingsfri). Beløbet
dækker et stykke frugt og en lille ”håndhapser”, som børnene kan vælge at
sidde ned og spise i vores ”frugtrum” i Bøgely. De fleste dage serveres der også
frugt udenfor. Vores tanker er, at frugten skal være noget som er let at
spise/tage med udenfor, så de hurtigt kan komme i gang med at lege.
”Håndhapseren” kan f.eks. være knækbrød, rugbrød, pasta, yoghurt eller lign.
Hvis I ønsker, at jeres barn skal være med i frugtordningen betales to gange årligt:
August-januar: 300kr. betales inden 30. august
Februar-juni: 250kr. betales inden 1. februar
Frugtpengene indbetales på konto 4394 12487916
HUSK angivelse af barnets navn og klasse.
Hvis der ikke indbetales rettidigt ophører barnet med at være i frugtordningen efter 2 måneder.
Legetøj
Det er ikke tilladt at medbringe legetøj i SFO.
Parkering
Denne lille parkeringsplads ved skolen må benyttes før kl. 7.30 og efter kl. 15. Den store
grus-parkeringsplads må altid benyttes.

Foreningssamarbejde
Vi har i SFO’en et samarbejde med en række foreninger. Formålet er, at børnene har mulighed for at gå til
aktiviteter i SFO-tiden, fulgt af kendte voksne. Se andet sted på hjemmesiden for yderlige information.

Lukkedage og feriesamarbejde
I ferierne arbejder Bøgely og Lærkely (2. og 3. kl. afdelingen) sammen. I sommerferien samt dagene op til
jul er alle børn i Bøgely. I efterårsferien og vinterferien er alle i Lærkely.
Vi har følgende lukke dage i SFO:
De 3 dage før påske
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag fra kl. 12.00
Uge 29 og 30
D. 23+24 december og dagene mellem jul og nytår
Vi har et nødpasningssamarbejde med Børnehaven Skovbrynet
omkring dagene før påske og uge 29 og 30. Se hjemmesiden for
yderligere information om samarbejdet
Overgang til Lærkely
Hver år når der kommer førskolebørn i maj måned, vil 1 årgang flytte videre i Lærkely
Forældresamarbejde
Samarbejde mellem forældre og SFO’en er af stor betydning. Et godt samarbejde er med til at sikre, at jeres
barn trives og udvikler sig så godt som muligt. Hvis I undres eller har spørgsmål til os, så kom endelig og få
en snak med os.

Telefon nr.
Bøgely: 20519767

Vi ser frem til mange gode timer og et godt samarbejde omkring jeres barn.
Med venlig hilsen
Personalet i Bøgely

