Idrætsfritidsordningen(IFO) Randers
FÆLLESSKAB - TRAFIKSIKKERHED – SUND KOST – BEVÆGELSESGLÆDE – VANDTILVÆNING

Månedsplan maj 2016
Dato

Aktivitet

Bemærk.

Cykling

Uge 18

TEMA: CYKLING & BØRNEØNSKER

Mandag d. 2.5.

Bordtennis/ basketball / halaktiviteter

Tirsdag d. 3.5.

Battle / kreativt

Onsdag d. 4.5.

Båldag ved shelters med kakaosnobrød

Torsdag d. 5.5.

KR. Himmelfartsdag! IFO LUKKET!

Fredag d. 6.5.

IFO LUKKET!

Uge 19

TEMA: CYKLING & BØRNEØNSKER

Mandag d. 9.5.

Bocarts for 2.+ 3. kl. drenge / skumtennis/ fri leg

Tirsdag d. 10.5.

Rock og ramper / rundbold

Onsdag d. 11.5.

Svømning for 0.+1.kl. piger/ Lego / dødbold

Torsdag d. 12.5.

Discgolf / springsal for 1. kl. / Fri leg

Fredag d. 13.5.

Fredagshygge med Matts leg

Uge 20

TEMA: CYKLING & BØRNEØNSKER

Mandag d. 16.5.

2. Pinsedag! IFO LUKKET

Tirsdag d. 17.5.

Fodboldrundbold/ springsal for 0.kl.

RIS / ØST

Onsdag d. 18.5.
Torsdag d. 19.5.

Svømning for 0.+1.kl. drenge /
Aktiviteter v. pædagogstuderende fra VIA
Springsal for 2. kl. / rulleskøjtedag

RIS / ØST

Fredag d. 20.5.

Fredagshygge med badminton

Uge 21

TEMA: CYKLING & BØRNEØNSKER

Mandag d. 23.5.

Svømning på Nørrevang for 2.+ 3.kl. / Just dance

Tirsdag d. 24.5.

Pigefodbold / høvdingebold/ springsal for 3. kl.

Onsdag d. 25.5.

Fødselsdagshygge

Torsdag d. 26.5.

Cykel & løbehjulsaktivitetsdag udendørs

Fredag d. 27.5.
Uge 22

Fredagshygge m. overraskelse
Tur og overnatning for 2.+ 3.kl
TEMA: CYKLING & BØRNEØNSKER

Mandag d. 30.5.

Flagfootball for 2.+3. kl. / Tiklege for 1.+2. kl.

Tirsdag d. 31.5.

Dødboldfodbold / maleaktiviteter




Se bemærkning 1
RIS
RIS /ØST

Se bemærkning 2

RIS
RIS / ØST

RIS / ØST

Se bemærkning 3

INGEN
RIS / ØST

Se bemærkning 4
RIS / ØST
INFO FØLGER
RIS
RIS / ØST

Ved svømning for 0. og 1. kl. er vi tilbage i IFO 16.30. Afhentning på RIS senest 16.10.
Ved svømning for 2.+3.kl. er vi tilbage i IFO 16.30. Afhentning på Nørrevang senest 16.10.

Husk at følge ”Idrætsfritidsordningen IFO Randers” på Facebook!
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Idrætsfritidsordningen(IFO) Randers
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Månedsplan maj 2016
Denne månedsplan er også krydret med børnenes egne ønsker, efter at vi har spurgt dem på en fælles samling i
april.
I maj forventer vi at vejret bliver bedre, så der vil flere aktiviteter foregå udenfor. Derfor husk at sende tøj med til
børnene, så de kan være med udenfor. 
Bemærkning 1: Tema i maj cykling og børneønsker:
Så er foråret skudt i gang og vi starter derfor vores cykelafhentning af børn igen.
Ønsker i at jeres barn skal deltage i cykling skal det tilmeldes via tilmeldingslink som udsendes for hver uge.
Tilmeldingen skal besvares senest mandag kl. 10. Ændringer herefter sendes på sms på 40512916
I normale uger cykles der fra Østervangsskolen tirsdage og torsdage og fra Rismølleskolen mandage, tirsdage og
torsdage. Der cykles ikke dage med ture ud af huset. Dette vil fremgå via månedsplan samt tilmeldingslink.
Rent praktisk foregår det sådan, at der kommer en voksen på hver skole, der står ved cykelstativerne og modtager de
børn, der er tilmeldt til cykelafhentning. Er der tilmeldt mange børn den enkelte dag, sender vi en ekstra voksen
afsted.
Barnet skal som udgangspunkt være cykelparat, så vi undgår al for meget slinger i rækken. Derudover SKAL barnet
bære cykelhjelm, ellers sender vi barnet med bussen i stedet.
Maj måned er fyldt med de ønsker børnene er kommet med og vi har forsøgt at opfylde det meste De fleste dage
har vi sat minimum 2 ting på hver dag, så der er en valgmulighed for børnene.
Bemærkning 2: Bocarts for 2. og 3. kl. drenge mandag d. 9. maj
2. kl. drengene får lov til at køre med denne dag, mens vi venter med 2. kl. pigerne. De får deres egen dag enten i juni
eller i august. Børnene kører med hjelm og H-sele i en gocart med styrtbøjle. De kører på et lukket areal på grusbanen.
Se evt. billeder af bocarts på IFOens facebook eller ved IFO-basislokalet.
Bemærkning 3: Svømning på Nørrevangskolen for 2. og 3. klasse mandag d. 23.5
2. og 3. klasses børnene hentes i grejbankbusser på RIS og skal derfor ikke tage bus 6. De er tilbage i IFO kl. 16.30, som
sædvanligt. Husk svømmetøj og håndklæde, evt. dykkerbriller
Bemærkning 4: Fødselsdagshygge for maj-fødselarer.
Vi fejrer følgende børn:
Lucca N. Povlsen, der fylder 8 år d. 4.5., Alexander R. Petersen, der fylder 10 år d. 8.5., Lukas M. McCreadie, der fylder
10 år d. 11.5., Malthe G. Frølich, der fylder 8 år d. 14.5., Silas F. Wilmars, der fylder 9 år d. 20.5., Narin og Robin Sincar,
der begge fylder 8 år d. 21.5., Magnus Skov, der fylder 10 år d. 26.5., samt Isack H. Risgaard, der fylder 8 år d. 30.5.
Stort tillykke til Jer! 
Børnene må efter aftale med IFO-personalet gerne medbringe noget sundt til dagen. Vi ser gerne, at vi har det, der
skal deles ud dagen inden, så vi har tid til at klargøre det. 

Hilsen fra Michael Lau, Matt, Sirin, Carlo og Line

______________________________________________________________________________
IDRÆTSFRITIDSORDNINGEN RANDERS  Udbyhøjvej 191  8930 Randers NØ  Mobil 40 51 29 16
www.ifo-randers.dk  mail: ifo@ifo-randers.dk  Facebook: Idrætsfritidsordningen IFO Randers

