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SOLSTRÅLEN

Velkommen
Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles
fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini-SFO til
3. klasse, er garanteret en plads.
Denne pjece skal kort fortælle jer om vores mål, dagligdag,
traditioner og forskellige praktiske informationer.
Mini-sfo:
Fra 1. marts og frem til sommerferien, tilbydes de
kommende elever i børnehaveklassen at starte i
Regnbuens mini-SFO.
Vores primære formål med mini-SFO er, at gøre det enkelte
barn parat til, at møde hverdagen i børnehaveklassen og
SFO’en.

De første par uger vægter vi først og fremmest, at børnene
lærer deres nye kammerater, personalet og omgivelserne at
kende.
For at skabe en tryg og genkendelig hverdag for børnene,
har vi bevidst valgt, at fastlægge nogen af ugens aktiviteter.
Det er vigtigt for os, at understrege at mini-SFO ikke er en
skolestart.

Personalet pr. 1. marts 2018:

Derfor bliver leg en stor del af børnenes hverdag, men
naturligvis skal vi også arbejde med tal, bogstaver, begreber,
sang, motion, gode venner, Legeøen, ture ud af huset og
meget mere.

Ekstra personale i Mini-SFO:
Rasmus Rosendal Hansen
Cæcilie Rybicki Ibsen

Afdelingsleder
Janet Nikolajsen tlf.25 21 53 89
Linda Pedersen
Kirsten Christensen
Carla Nielsen
Morten Moos

Regnbuen og Solstrålen har, om eftermiddagen, kreative
værksteder, som mini-SFOen også kan deltage i.
Fremmødekontrol:
Hver dag, når børnene kommer, krydses de ind.
Vi skal derfor informeres, hvis børnene holder
fri, eller har legeaftaler og måske går med andre børn eller
forældre hjem.
Hvis børnene tager med andre hjem og leger, skal det af
hensyn til andre børn og voksne aftales på forhånd
hjemmefra. Af hensyn til plan planlægning af dagens
program, skal børnene møde senest kl. 9.00.

Janet

Linda

Kirsten

Carla

Indmeldelse:
Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel fra den første i
måneden.
Skiftetøj:
HUSK, at jeres børn skal have tøj til al slags vejr.
Børnene har hver en garderobeplads, hvor skiftetøj,
gummistøvler og indesko skal anbringes.
Der vil altid være adgang i skoletiden til garderoben i
Regnbuen, hvis behovet for regntøj/ekstra tøj opstår.
OBS: Der skal være navn i tøjet!

Lektiecafé:
Vi tilbyder børnene at deltage i lektiecafé fra mandag til
torsdag fra kl. 13.15—14.00, undtagen når der er tur eller
andre arrangementer i huset.
Ugekalender:
Regnbuen og Solstrålen har fælles samt egne værksteder.
Disse kan ses på vores ugentlige kalender og er frivillige for
børnene. I værkstederne vægter vi motion, motorik og
kreativitet højt.
Traditioner:
Fødselsdag:
Afholdes samlet to gange om måneden. En gang for
drengene og en gang for pigerne. Fødselsdagsbørnene
bestemmer i fællesskab menu og lege. Forældrene betaler
200 kr. for alle 4 år, og bliver opkrævet når barnet starter i
mini-SFO.)
I mini-SFOen afholder vi én fælles fødselsdag for drenge og
piger i hver måned.

Koloni:
Vi tager hver sommer på koloni med 0. til 3. klasse. Det er
en rigtig dejlig oplevelse, hvor sammenhængende dage giver
tid og plads til fordybelse, leg og aktiviteter.
Kolonien varer i 3 dage (2 overnatninger) og ligger i den
første uge af skolens sommerferie. Der vil ikke være noget
andet tilbud end koloni for disse årgange.
Mini-SFO børn kan ikke deltage i kolonien. De forkæles i
stedet for ”hjemme” i Regnbuen.
Busture:
Vi tager så vidt muligt mindst en gang om måneden på
bustur. Hvis børnene ikke skal deltage, vil vi gerne have
besked. De skal da være afhentet senest kl. 13. Vi kan ikke
påtage os at sende børn til bus, musikskole, lektiecafé,
fodbold osv. på dage, hvor vi er ude af huset. Værkstederne
er ligeledes lukket i disse dage.
Arrangementer:
Vi afholder forskellige arrangementer med og uden
forældre: Forældrecafé (i perioden 1. august – 1. marts),
sommerfest, fælles arbejdsdag (hvis det er aktuelt),
”juledisco” (uden forældre) samt fernisering i foråret.

NB!

Vi har åben for tilmeldte børn i vinterferien (uge 7) samt
efterårsferien (uge 42)

Sommerferien

Vi tilstræber os at følge sommerferieplanen for de kommunale børnehaver, af
hensyn til familier med små søskende.

Regnbuens priser pr. 1. januar 2018:
Morgenpasning
402 kr.
Eftermiddag
1.640 kr.
Morgen + eftermiddag
2.041 kr.
Mini-SFO
1.840 kr.
Søskenderabat – dyreste plads til fuld pris,
øvrige minus 50 %
Børn i kommunal pasning tæller også med.
Juli måned er betalingsfri.
Næste prisregulering pr. 1. januar 2019

Åbningstider:
Skoledage:
Morgenmodul: 6.15 - 8.00
Eftermiddag: 13.00 - 17.00
Fredag, vi lukker
16.30
Skolefridage:
Morgenmodul: 6.15 - 8.00
Eftermiddag: 8.00 - 17.00
Fredag lukkes 16.30

Ferie 2018:
Påskeferie: 29.3.2018 – 2.4.2018
St. Bededag: 27.4.2018 – 29.4.2018
Kr. Himmelfartsdag samt dagen efter:
10.5.2018 – 13.5.2018
Pinseferie: 19.5.2018 – 21.5.2018
Grundlovsdag: 5.6.2018
Sommerferie: uge 28 - 29 og 30. 2018
Juleferie: 22. 12. 2018 – 01.01.2019

Alle dage inklusive

Aktiviteter:
Vores mål er at give børnene nogle dejlige og positive timer
med forskellige aktiviteter og tilbud, afhængig af hvad
børnene og de voksne kan og brænder for.
Værkstederne kan bl.a. være:
Filtning
Bagning
Snitning
Syning, tegning og maleri
Smykke fremstilling
Leg/boldspil ude og inde
Udedag med bål
Spille spil
Ture til grønne områder, osv.
Vi lægger stor vægt på at disse aktiviteter er et tilbud. Vi er
meget bevidste om, at Regnbuen/Solstrålen er et
fritidstilbud for børnene, hvor der også skal være plads til
at holde fri sammen med kammeraterne.

Desuden mener vi, at vores opgave er at hjælpe det enkelte
barn til at udvikle sig socialt, og at lære de sociale
spilleregler, der er i et fællesskab.
Gennem den fri leg lærer børn bla. at:
 Indordne sig efter regler
 Forholde sig til andre
 Bruge sin fantasi
 Påtage sig en rolle
 Respektere andre

Særlige tiltag for 2. og 3. klasse:
Vi har valgt at lave en række tiltag for de ældste børn i
Solstrålen. Vores erfaring siger os, at børn i 2. og 3. klasse
begynder at få andre interesser og gerne vil være lidt mere
for sig selv.
Aktiviteterne varierer fra uge til uge og afhænger af, hvad
børnene kan tænke sig, da de i stor udstrækning inddrages i
planlægningen af ugeplanen.
De ældste elever er tilknyttet vores hus i
Tværgade - Solstrålen.

De særlige aktiviteter for 2. og 3. klasse, fordelt på året,
kunne se sådan ud:
 Te – café
 Cykeltur
 Bowling
 Game dage (drenge)
 Playstation
 Strandtur
 Wellness (piger)
 PC brug - iPads
 Boldspil
 Aktiviteter i gymnastiksalen
 Film
 Afslutningstur for 3. kl. til Legoland
 Aften SFO
 Besøge andre SFO’er
 Tur til Zoo
 Besøge Terrariet i Vissenbjerg
 Det grønne område

