Hei alle sammen.
På grunn av sykdom, kommer månedsbrevet sent denne gang.
Vi har evaluert påskeaktivitetene i sfo. Klatrekurset var veldig populært. Det skal vi
gjenta flere ganger. Turen til Lyraneset synes alle er bra også.
På sfo går dagene sin gang. Vi er mye ute og har varierte styrte aktiviteter som
sykkelløp på tid, fotballturnering, o.l. Vi har kjøpt inn og tatt i bruk nye leker som baller,
hoppetau og kritt. Det har vært lite turer/utflukter på grunn av sykdom.
Punktet med sosiale relasjoner lar jeg stå som forrige måned fordi dette jobbes med
kontinuerlig. Viktig at barna lærer seg hvordan vi skal være med og mot hverandre. Fint
om dere kan snakke litt med barna om dette hjemme også. Vi vil at man skal inkludere
hverandre i lek og passe på at ingen står utenfor.
Når det gjelder Vigilo, anbefaler jeg dere å gå inn og prøve å sende melding til sfo.
Dette gjelder dere som ikke har vært inne i det hele tatt. Bergen Kommune har pålagt
oss å bruke dette systemet og det må vi forholde oss til. Husk å gå inn på fanen SFO og
send meldinger før kl. 12.00 om dagene.
Lærlingen vår Aaron er ferdig hos oss for denne gang. Natalie som også er lærling, har
fagprøve neste uke. Da blir det sensorer som kommer inn i klassene når hun skal utføre
prøven. Hun har sin siste dag hos oss neste onsdag.
Viktig informasjon angående redusert betaling:
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun for et barnehage- og skoleår av
gangen. Det er nå åpnet for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehage og
SFO for neste barnehage- og skoleår. Informasjon om ordningene og
inntektsgrensene for disse følger vedlagt. På grunn stor pågang må man regne med
lengre saksbehandlingstid enn ellers i året. Husk også: Ved oppsigelse etter 1.april
må det betales til og med juni måned.

Ha noen fine fridager i mai måned😊

Hilsen fra Elisabeth, Ronny, Sandra, Randi, Runar, Bhavna,
Vibeche og Natalie.

