
 Pomfrittens november nyhedsbrev.   
Kære forældre og Børn. 

Så nåede vi allerede til november måned, efteråret er landet og vinteren er begyndt at tage 

sit indtog, og vi kan stadig ikke regne med vejret. Så husk tøj efter vejret, samt masser af 

skiftetøj, så børnene har mulighed for at rulle sig i mudderet eller klatre i træer, spille 

fodbold – kort sagt være aktive udenfor. 

Masser af ekstra tørre strømper, og gerne et par tykke sokker, da vi bor i et gammelt hus 

hvor der er fod koldt. 

 

 

 

 

 

Børnene har været kreative med efterårets natur, bla er der lavet en masse flotte kastanje 

dyr, og så har vi været kreative omkring højtiden Halloween, her er der klippet - klistret de 

flotteste edderkoppespind og græskar, tegnet halloween motiver.  

 

 

 

En reminder på vores fantastiske Halloweenfest på skolen fredag d. 1 november fra 8.15-

11.50, her er I forældre meget velkomne til at deltage og hygge med jeres barn, og kom 

meget gerne udklædte, sammen med jeres barn. 

Husk nu at give besked, såfremt jeres børn holder fri, skal med bussen, legeaftaler, 

bedsteforældre henter osv. - det er rigtig god stil, at børnene såfremt de går hjem direkte fra 

skole lige siger farvel til os. 

Vi vil så nødig bruge tiden, på at ringe til jer forældre. Vi vil meget hellere bruge tiden med 

jeres børn. Fang os på telefonen, eller smid en SMS, hvis ikke at I har mulighed for at ringe 

efter 1300. Pomfritten kan kontaktes på telefon: 51 64 80 78  

   

 

 



 Pomfrittens november nyhedsbrev.   
Mens vi forsøger at blive klogere på Aula, så får I her info omkring hvordan I bedst får 

givet alle på fritidshjemmet beskeder via Aula.                                                                                  

-Opret besked – skriv fritidshjem-vælg fritidshjem medarbejder, på den måde får vi alle 

besked samtidigt mht. til sygdom, fri osv. 

 

 

Vi vil endnu en gang slå et slag for Slottets Facebook, hvor I kan følge børnenes dagligdag 

på pomfritten, og få et indblik i hvilke aktiviteter vi laver. Det er kun forældre og 

medarbejdere på henholdsvis Slottet og Hashøjskolen, der får lov at blive medlem af 

gruppen. Gruppen hedder Slotsbjergby Daginstitution. Så anmod endelig, hvis I ikke 

allerede er medlemmer af gruppen.  

Kan I ikke finde den så spørg gerne, så hjælper vi gerne. Det er en fantastisk mulighed, for 

at få indblik i jeres barns dagligdag på Pomfritten.  

Vi anbefaler stadig at børnene har noget frugt eller lign. med til eftermiddagen på 

pomfritten, vi tilbyder en form for brød eller andet som supplement til det børnene har med. 

Og vi bestræber os stadig på at børnene får tjekket deres madkasser, hvis de er sultne når de 

kommer fra skole. 

De bedste hilsener fra Thomas, Sofie, Linda, Andy, Marcus og Diana. 


