Det har vært en krevende, men veldig kjekk oppstart i flunkende nytt skolebygg.
Det er et flott bygg med gode fasiliteter som gymsal, musikkrom, kjøkken, aula.
Vi har allerede vært flere ganger i gymsalen og elevene storkoser seg der.
De benytter gangen nede til å spille fotballspill. Det er veldig populært å være
der. Vi skal etter hvert benytte flere av de flotte rommene på skolen.
Uteområdene er også populære, og barna liker seg godt her også.
Vi har nå grønt nivå og det er fremdeles mye sykdom hos barn og voksne, men vi
har så langt vært heldige med å få tak i vikarer.
Bergen kommune har ennå ikke åpnet opp for matservering. Elevene spiser
derfor i basene sine. Vi gleder oss stort til å få matservering igjen. Elevene kan
spise frokost når de kommer om morgenen. De må da komme før kl. 08.00. Da går
de ut til kl. 08.20. Husk å ta med nok næringsrik mat til sfo også.
Vi har vært mye ute og har hatt forskjellige aktiviteter som blant annet fotball,
sykkel, basketball, sandkasse, balansering på nye lekeapparat, hockey, og andre
gøye aktiviteter. Inne spiller vi spill og leker.
I garderobene har både foreldre og elever holdt god orden og det liker vi godt.
Ekstratøy er også viktig å ha med seg hver dag. Vi skal selvsagt prøve å få hjem
det som er vått. Det vi synes er flott er at dere foreldre nå kan komme innom å
sjekke litt selv, da med munnbind.
Husk å merke alle barnas klær med navn. Noen mangler fortsatt innesko. Om
brannalarmen går, rekker de ikke å ta på seg utesko.
Vi er også med i et prøveprosjekt om gratis sfo til elever på 1.trinn. Vi har lagt
ut informasjon på skolens hjemmeside om dette.
Minner også på at om det er endringer eller andre beskjeder, er nummeret til
Sfo mobil: 40 81 16 25. Fint om dere sender melding eller ringer, på dette
nummeret eller sender mail til: elisabeth.skjerdal@bergen.kommune.no
Minner dere på at det er planleggingsdag fredag 28.01.22, og da er skole og sfo
stengt.
Hilsen
Elisabeth, Ronny, Runar, Randi,
Sandra, Bhavna, Vibeche og Natalie og Aaron.

