Velkommen til

SFO Kilden er en velfungerende SFO, som er tilknyttet
Kildebjergskolen. Vi er delt i to afdelinger. SFO1, som er for børn fra
0. – 2. klasse og SFO2, som er fra 3. – 7. klasse.
Vores daglige åbningstider er fra kl. 06:00 - 08:00 og fra kl. 14:00 17:00 - dog om fredagen til kl. 16:15.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov og
sociale kompetenceniveau og agerer ud fra dette. Vi er desuden også
et uddannelsessted, så I vil møde forskellige studerende.

Kunne du have lyst til at høre mere om os, kan vi kontaktes på:
Leder: Semir Demiri tlf. 72 36 87 17
Koordinator: Birgit E. Nielsen tlf. 72 36 17 42
Ind- og udmelding sker på Holbæk Kommunes hjemmeside https://holbaek.dk/

SFO 1 kan tilbyde et dejligt køkken, et stort legerum, som er opdelt i
fire sektioner og et stort krearum, hvor der er mulighed for at
udfolde sig kreativt. Desuden bruger vi skolens sløjdlokale,
håndarbejdslokale og musikrummet. Vi har også hallen og multibane
til rådighed til udførsel af fysiske aktiviteter - herunder vores
speciale, bevægelsesaktiviteter.
Når skolen har temauge i form af udeliv, så følger SFO'en naturligvis
op på det og arrangerer aktiviteter i tråd med dette.
Om eftermiddagen serverer vi et let måltid mad.
I årets løb arrangerer vi forskellige temauger: LEGO-uge, film-uge, OL-uge, SFO avis og meget
mere.
SFO 2 kan tilbyde et lækkert stort lokale med køkken, hyggekrog og bordtennis. Her er også scene,
som bruges til sang og teater. Der er ligeledes tilknyttet et spillerum med computere, wii og
playstation 4, og et stort hyggerum, hvor børnene kan hænge ud.

Vi tager afsæt i viden om, at idræt, leg og bevægelse har betydning
for børns velvære, sundhed og læring.
Vi bruger blandt andet legen som redskab til at danne et godt
læringsmiljø og skabe bevægelsesglæde i fællesskab med andre.
Målet er at give børn lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og være
fysisk aktive - alene og sammen med andre.
Vi er glade for at være ude under åben himmel, og motiverer
børnene til, at udeaktiviteter sagtens kan foregå, selvom det blæser
eller regner.
Vores udearealer er et fantastisk aktiv for SFO’en, og byder på en stor boldbane, en multibane, en
stor legeplads i naturmaterialer, en kunstbane ved hallen og et krat som børnene kan udforske og
gemme sig i.
Her er gang i både rulleskøjter, løbehjul, mooncar og stylter og så er der de daglige fodboldkampe
og andre boldlege, som hurtigt kan samle hold og gode timer af leg.

Nærhed
Omsorg
Tryghed
Leg
Fællesskab
Kreativitet
Selvstændighed
Oplevelser i naturen
Sang og musik

Vi ses i

