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

Månedsplan september 2016
Dato

Aktivitet

Bemærk.

Cykling

Uge 35
Torsdag d. 1.9.

Fødselsdagshygge for juli og augustbørn

Fredag d. 2.9.

Fredagshygge med mere fødselsdagshygge

Uge 36

Cykling
Se bemærkning 1
Se bemærkning 2

RIS

Tirsdag d. 6.9.

TEMA: Pædagogisk tema:
Hvordan er man en god ven?
Svømning for 0. kl. piger / hallege / fodbold udenfor
Forældremøde i IFO 19.00 – 21.00
Calebs leg for alle / fri leg efter

Stephan starter

RIS / ØST

Onsdag d. 7.9.

3. kl. smuglerleg på RIS / rock og ramper / fri leg ude

Se bemærkning 3

Torsdag d. 8.9.

Fangerbingo for alle / fri leg efter

Fredag d. 9.9.

Fredagshygge med kreativt

Uge 37

TEMA: Hvordan er man en god ven?

Mandag d. 12.9.

Svømning for 0.kl. drenge / bordtennis / fodbold

Tirsdag d. 13.9.

Hip hop tirsdag / basket

Onsdag d. 14.9.

Hockey ude / springsal for 0.-1. kl. / fri leg ude

Torsdag d. 15.9.

Design din egen t-shirt el. sko/ bo-cart 3. kl. / fri leg

Fredag d. 16.9.

Fredagshygge med kreativt

Uge 38

TEMA: Hvordan er man en god ven?

Mandag d. 19.9.

Svømning for 2.kl. på Nørrevang / fri leg

Tirsdag d. 20.9.

Hip hop tirsdag / battle

Onsdag d. 21.9.
Torsdag d. 22.9.

3. kl. Water & Wellness /
Design din egen t-shirt el. sko / fri leg ude
Venskabsvideoer for alle / fri leg efter

Fredag d. 23.9.

Fredagshygge med skøre stafetter

Uge 39

TEMA: Hvordan er man en god ven?

Mandag d. 26.9.

Ridning for hold 1 / fri leg

Tirsdag d. 27.9.

Æblepres for 3. kl. / halaktiviteter

Onsdag d. 28.9.
Torsdag d. 29.9.

Udendørs aktiviteter v. studerende fra VIA
pædagogseminariet / BMX-hal for max 12 tilmeldte
Fødselsdagshygge for september fødselarer

Fredag d. 30.9.

Fredagshygge med springsal

Mandag d. 5.9.

RIS / ØST

RIS / ØST

Se bemærkning 2

RIS
RIS / ØST

Se bemærkning 5

RIS / ØST

Se bemærkning 4

INGEN CYKLING
RIS / ØST

Se bemærkning 3&5
RIS / ØST

INGEN CYKLING
Se bemærkning 6
BMX – tilmelding via
sms/mail
Se bemærkning 7

KUN 3. KL.
CYKLING

RIS / ØST

Følg livet og aktiviteterne i IFO via ”Idrætsfritidsordningen IFO Randers” på Facebook!
Ved svømning for 0. og 1.(i okt.) kl. er vi tilbage i IFO ca. kl. 16.30. Afhentning på RIS senest kl. 16.10.
Ved svømning for 2. kl. er vi tilbage i IFO ca. kl. 16.30. Afhentning på Nørrevang senest kl. 16.10.
Ved svømning for 3. kl. er vi tilbage i IFO ca. kl. 17.00. Afhentning på Rismølleskolen ca. kl. 16.45.
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Månedsplan september 2016
Så blev det efterår, men heldigvis med en lun og blid start.
I september måned vil vi arbejde med et venskabstema. Det er jo altid godt at blive mindet om, at vi
alle har det bedre, hvis man behandler andre godt og selv oplever, at andre er søde i deres kontakt til
en
Ligeledes er der opstart af svømning. Se bemærkn. 2 og 3. Fra slut-september til start-november vil hvert barn få en
tur ud på rideskolen i Tørring, hvor vi rider 5 mandage i alt. Rideholdene kommer ud på en særskilt mail i uge 36.
Vores fællesaktiviteter i IFO ligger ca. mellem 15 og 16 hver dag. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at I først henter jeres
barn/børn efter kl. 16. Det giver os mulighed for at gøre en aktivitet færdig og børnene får en helhedsoplevelse ud af
det, da der ofte bliver arbejdet med deres relationer enten på eller på tværs af årgangene. Legen/ aktivteten og de
hold, børnene evt. er inddelt i, går lidt i stykker, når børnene smutter før tid.
Bemærkning 1: Cykling fra skole til IFO med personalet frem til efterårsferien.
Tilmelding sker via et tilmeldingslink, som vi sender til jer på mail senest hver fredag. Dette skal besvares senest
mandag kl. 10.00. – skulle der herefter komme ændringer, beder vi jer sende disse ændringer på sms. Vi vil, når det er
muligt sende en ekstra medarbejder på cykel, de dage, hvor der er ekstra mange børn tilmeldt.
På cykeldagene mødes vi med børnene ved cykelparkeringen på skolen. Husk cykelhjelm!
BEMÆRK: De dage, hvor vi har ture ud af huset, er der ingen afhentning på cykel fra skolerne, med mindre at det er
en del af turen/ aktiviteten
Bemærkning 2: Svømning mandage
Pigerne og drengene fra 0. og 1. kl. svømmer på Rismølleskolen.
Vi har ikke fået vores sædvanlige svømmetid på Rismølleskolen. I stedet har vi fået lov til at svømme sammen med
Rismølleskolens SFO. Første svømmegang er:
Mandag d. 5.9 er det 0.kl. piger sammen med SFOens 0.kl. piger samt én pædagog fra IFO og én fra SFO.
Mandag d. 12.9 er det drengene fra 0.kl. ligeledes med 0.kl. drengene fra SFOen.
1. kl. svømmer på samme måde i starten af oktober.
Bemærkning 3: 3. kl. aktivitet på Rismølleskolen onsdag d.7.9.
I samarbejdes ånd har vi og Rismølleskolens SFO valgt at gå sammen om aktiviteter for 3. klasses årgangen, for at
give de børn lidt ekstra oplevelser. Det kommer til at foregå på onsdage i lige uger. Første gang leger vi smuglerleg i
og bagved skoven på Rismølleskolen. Line henter dem foran klassen, hvor de lader deres tasker hænge. Børnene
kan afhentes fra 15.50 på skolen. Kl. 16 går resten med Line ud i IFOen.
Ca. hver anden måned laver vi sammen en større aktivitet ud af huset for 3. kl. Eksempelvis skal vi i Water &
Wellness onsdag d. 21.9. Vi tager direkte fra Rismølleskolen i bus til Water & Wellness. Vi afhentes i bus 16.30 og
køres til Rismølleskolen, hvor vi er ca. 16.45 i den store skolegård. Her må I meget gerne hente Jeres børn, da vi ikke
når i IFO inden 17.00.
Bemærkning 4: Svømning for 2. klasse på Nørrevangskolen mandag d. 19.9.
Vi henter børnene på begge skoler i Grejbankbusser. Af hensyn til pladser i bussen, vil vi meget gerne vide det hurtigst
muligt, hvis jeres barn ikke kan deltage.
Bemærkning 5: D. 15. og 21. 9 holder vi designværksted i IFO’en. Her kan du tage et par gamle sko med eller en
gammel t-shirt, som vi så dekorer, maler og shiner op, så din t-shirt bliver værd at gå med igen og dine sko bliver til
kunstværker. - Hvis du har et par sko eller flere, så tag endelig alt med, så kan det være at dem, der måske ikke har
nogle liggende, kan få en af dine.
Bemærkning 6: Æblepres for 3. kl. i Carlos have tirsdag d. 27.9.
3.kl. børnene hentes på cykel på Rismølleskolen. Alle skal medbringe cykel og hjelm samt minimum 2 halvliters flasker.
Carlo og Cecilie cykler med børnene ned på Tjærbyvej 184, hvor de plukker æbler og presser dem til æblesaft, som de
må få med hjem. Vi er tilbage senest kl. 16.45.
Bemærkning 7: Fødselsdagshygge onsdag d. 28.9 for september - fødselarer.
Vi fejrer følgende børn med fødselsdag i september:
Jonas Q. Jørgensen, der fylder 6 år d. 5.9., Alexander Kvist, der fylder 6 år d. 9.9., Sofia B. Hansen, der fylder 9 år d.
16.9., samt Anna-Ida R. Petersen, der fylder 8 år d. 26.9. 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 Matt, Stephan, Josefine, Cecilie, Carlo & Line
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