Hei alle sammen.
Det er nå snart påske og vår i luften. Mer sol og mindre klær på barna. Så snart
de ser solen, kler de av seg. Vi prøver å minne dem på å kle på seg, men ofte sier
de at de er «sååååå» varme. Fint om dere også kan minne dem på å gå med jakke
eller varme klær og å merke disse med navn. Vi savner også skiftetøy, og mange
har heller ikke regntøy med seg. Fint om dere foreldre kan komme innom og
sjekke. De fleste av dere er flinke, men vi savner noen av dere.
Når det gjelder maten er det et svært godt tiltak. Vi varierer med ulike varme
retter som spaghetti, fiskepinner, tomatsuppe, ostesmørbrød o.l. Vi har
frukt/grønnsaker daglig og youghurt/müsli vi serverer av og til. Ellers er
smøremåltidet veldig populært. Forrige fredag var den store «vaffeldagen» og
da ble det vafler som vi stekte ute. Veldig populært det også.
Vi jobber mye med sosiale relasjoner og 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. Vi bruker
også mye tid på å dele, stå i kø og løse konflikter uten å slå eller skrike.
Vi er mye ute, spesielt når det er fint vær. De siste ukene har vi nedprioritert
tur, da det har vært mye sykdom. Vi håper å benytte en av langdagene nå i
påsken til utflukt. Ute leker elevene ulike aktiviteter som ballspill og klatring. Vi
vil også kjøpe inn litt «vårleker» som baller, hoppetau, strikk og kritt.
Vi er godt i gang med innsjekkingssystemet i Vigilo. Det er viktig at alle logger
inn og leser meldinger der. Husk at om dere sender melding til skole og SFO, må
dere sende to ulike meldinger. Når det gjelder endringer for dagen er det fint
om disse kommer før kl. 12.00. Dere kan nå også sjekke om barnet deres er
sjekket inn/ut i systemet. Vi ser at det er mange som ikke ikke har åpnet
meldingene vi sender der.
Når det gjelder kunst og kulturaktiviteter benytter vi mye av det vi har i
skapene. Elevene maler, tegner, limer og konstruerer.
Påskeplanen er laget og vi har klart program for begge dager. Denne kommer til
dere i Vigilo, til dere som er påmeldt.
Runder av med å ønske alle en riktig god påske når den tid kommer.
Hilsen fra Elisabeth, Ronny, Sandra, Randi, Runar, Bhavna,
Vibeche og Natalie.

