Tirsdag den 3/9
Fisketur til en sø
Torsdag den 31/10
Spilleaften på skolen
Mandag den 18/11
Pigeaften på skolen
Onsdag den 4/12
Juletur til Herning
Onsdag den 22/1
Drengeaften på skolen
Uge 9
Biograftur til Herning
Fredag den 13/3
Tur til Baboon city
Torsdag den 14/5
Spacepainting
Torsdag den 25/6
Overnatning for 4. klasse

Kildebakkens SFO

Ekstra Aktiviteter
I SFOEN

Præsentation af diverse ekstra
aktiviteter og vores 3 linjer for
3. og 4. klasse

Bevægelseslinjen
Leg sport og fællesskab

Masterchef
Velkommen til ”Smovseriet”

Bevægelseslinjen på Kildebakken er et tilbud
for elever i 3 og 4 klasse hver onsdag lige efter
skole.

Kreativ linjen

Som noget helt unikt tilbyder
Kildebakkens SFO 4 sjove og
udfordrende forløb i billedkunst
i samarbejde med Herning
Billedskole. Her er der tid,
vejledning og rammer, som gør
det muligt at arbejde større,
vildere og sjovere med
billedkunsten. Børnene lærer
spændende teknikker, som de
ikke møder i billedkunstfaget i
skolen. De får lavet både store
og små værker på nye og
anderledes måder og får et
større indblik i billedkunstens
teknikker, materialer og
udtryksmuligheder.

Vi prøver gennem et skoleår, mange forskellige
sportsgrene, og har ca.3 ture ud af huset i et
skoleår.
VSF Fodbold og Vildbjerg håndbold giver
børnene en flot Trøje til eleverne på linjen.
De sportsgrene vi normalt kommer til at prøve
er, Atletik, Fodbold inde og ude, Håndbold,
Gymnastik/ spring, Hockey, badminton, tennis,
Baseball, Amerikansk fodbold, orienteringsløb,
fitness, basketball, Volleyball, ultimate,
bordtennis, skydning. Vi er altid åbne for nye
sportsgrene.
Af ture ud af huset vi har været på kan nævnes
Brejninggård efterskole med spring gymnastik,
Lægaarden efterskole med fodbold, FCM
fodbold/håndbold, Ishockey Herning. Parkour i
Herning.
Bevægelseslinjen er et tiltag, for at få noget
bevægelse ind i eftermiddagen, samtidig med
at eleverne får mulighed for at prøve mange
forskellige sportsgrene, sammen med deres
skolekammerater.

Vi vil fra næste skoleår starte et nyt
projekt op omhandlende madlavning
og sundhed
Det er for 3 og 4 klasse
Her vil der være mulighed for at
opøve færdigheder i køkkenhygiejne,
læse og forstå opskrifter, og generelt
få en god og hyggelig tid sammen.
Vi skal dykke ned i kendte og mindre
kendte madvarer og opskrifter,
udfordre smagsløgene og være
modige.
Vi starter lige efter skoletid og så
frem til 16.30 ca.

