VELKOMMEN PÅ FFO LYNGHOLM 2018
Til nye førskolebørn og forældre

Program for førskolebørn
Hver dag: Morgensang fra kl. 9.30
Kl. 10.00 spiser vi frugt sammen.
Vi spiser frokost kl 11.30, hvorefter der er leg og fælles aktiviteter.
Formiddagen går med;
Legegrupper. Vi skal lære hinanden godt at kende. Pædagogerne støtter op med aktiviteter,
fælles lege og fri leg.
Ture ud af huset. Vi tager på ture rundt i lokalområdet. Her skal medbringes, lille rygsæk,
drikkedunk og tur-madpakke.
Motorik. Gymnastik, sport og yoga.
Sprog. Vi arbejder med sproget: f.eks. sproglege, historie, genfortælling.
Første dag på FFO Lyngholm
Nye børn og forældre møder ind på Bakkehuset mellem 06.30-09.00. Kl. 10.00 siger vi farvel til
forældrene. Vi samler børnene i grupper, hvor de bliver præsenteret for hinanden gennem lege
og aktiviteter. Børnene får en rundtur på udearealerne, så alle børn ved hvor på Bakkehusets
legeplads de må opholde sig. Kl. 11.30 spiser vi frokost. Den første dag opfordrer vi forældrene
til, at hente børnene inden kl 14.00, hvor skolebørnene får fri. Alle forældre skal udfylde et
stamkort med diverse kontaktoplysninger. Alle forældre får udleveret adgangs-information til
Skole-Intra.

Eftermiddagen. Når skolebørnene kommer om eftermiddagen, vil der være forskellige
aktiviteter. Vi har udendørsaktiviteter som bål, boldspil, rulleskøjter o.a. Indendørsaktiviteter er
spil, forskellige kreative tilbud, lego, hal-tur m.m. Vi serverer hver eftermiddag lidt mad i form af
rugbrødsmadder, gulerødder, bål-suppe etc. Da vores køkken pt. er ude af funktion, kan være
en god ide, at give børnene et ekstra stykke eftermiddagsmad eller et stykke frugt med i tasken.
Praktiske informationer.
Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 06.30 - 17.00
Fredag kl. 06.30 - 16.00
Børnene skal medbringe madpakke og tom drikkedunk. Husk at medbringe skiftetøj og
indendørssko. Husk navn på ALT! :)
Man må gerne medbringe legetøj, men det er helt på eget ansvar.
Når børnene kommer i FFO, skal de hver dag sige goddag til “Go’daveren”. De skal også huske
at sige farvel når de går hjem. Hvis børnene er syge eller holder fri, skal I altid ringe, eller sende
os en mail med besked, da vi har tilsynspligt med børnene.
Hvis I vil vide mere, så spørg personalet, eller læs den udvidede velkomstfolder, på
Lyngholmskolens hjemmeside lyngholmskolen.dk
Husk at følge os på Twitter, hvor vi sender dokumentation og billeder ud på vores private konto.
Ansøg om at følge @FFOLyngholm.
I kan altid ringe eller henvende jer, hvis I har spørgsmål til dagligdagens gang.
FFO Lyngholm
Hvilebækgårdsvej 1-5
3520 Farum
Tlf: 72357650
www.lyngholmfritid.furesoe.dk
lyngholmffo@gmail.com

