Hei alle sammen.
Vi har nå vært i dette flotte nye bygget i to måneder og utforsket mye. Vi har faste
dager i gymsalen, vi har lånt mikroskop på naturfags-rommet og vi har fått
bordtennisbord i 1 etasje. Populært kalt «den lange gangen».
I vinterferien hadde vi mange ulike aktiviteter, og det var mange barn som kom den
uken. Vi var på tur, på museum, bibliotek og på kino. Turen til Lyraneset som var spesielt
spennende. Barna fikk fiske, vi hadde bål og utforsket området. Aaron som har vært
elev hos oss hadde fagprøven sin denne uken. Han hadde ulike aktiviteter med barna der
nede. Aaron er ferdig hos oss, men vi vil benytte ham som vikar.
Fra mandag 7.mars var vi tilbake med mat på Sfo. Vi serverer havregryn og knekkebrød
til frokost, smørelunsj og varm mat en dag i uken til lunsj. Vi er medlem i «Matjungelen»,
og er forpliktet til å servere sunn og god mat som skal gi barna gode matvaner.
1.trinn begynner å spise, deretter følger de påfølgende trinnene etter hvert. Vi har
som regel med oss noen elever som hjelper til med måltidet. Dette er stor stas. Varm
mat er satt til onsdager denne våren. Vi ber dere om å ikke ta med egne matbokser fra
nå av. Er det elever som har ulike allergier må vi få beskjed. Vi tilpasser innkjøp til de
som har lege-erklæring på dette.
Vi er mye ute og har forskjellige aktiviteter som fotball, sykkel, basketball, sandkasse,
hockey, og andre gøye aktiviteter. Inne spiller vi spill og leker. Vi har også ulike
formingsaktiviteter. Elevene benytter arealene godt og sprer seg i de ulike områdene.
Vi starter opp med turer annenhver fredag, hovedsakelig opp på Holafjellet. Vi tar da
med mat og drikke.
I garderobene har både foreldre og elever holdt god orden og det er vi glade for.
Veldig kjekt at dere foreldre stikker innom og sjekker at barna har det de trenger.
Vi har nå tatt i bruk det nye innsjekkingssystemet i Vigilo. 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. Vi må ha tid til å sjekke disse før
elevene kommer på Sfo.
Det er nå påmelding til langdager i påsken. Fint om dere kan gi tilbakemelding snarest
mulig. Avdelingsleder SFO blir borte fra 12.-22. mars. Dere må da sende melding
direkte til Sfo.
Minner også på at om det er endringer eller andre beskjeder, er nummeret til Sfo mobil:
40 81 16 25.
Hilsen fra Elisabeth, Ronny, Sandra, Randi, Runar, Bhavna, Vibeche og Natalie.

