
 

nr   7.   fra   SFO   mars   2020  

Hei   sann   hopp   sann    :O) 
 

Nå   er   både   februar   og   vinterferien   over   og   mars   er   alt  
igang.   Mars   pleier   å   være   en   litt   sånn   verken   vinter   eller   vår  
måned.   Husk   å   nyte   dagene,   smil   til   verden   og   verden   smiler  
til   deg.  

Februar   var   en   kort   måned.   Siste   dag   før   vinterferien   rakk   vi   å   ha   karneval.   Det  
gikk   veldig   greit.   Vi   hadde   først   en   “rolse”   karnevalsbingo   der   de   som   fikk   bingo  
først   fikk   hente   frukt,   maoam,   popcorn   først.   Vi   så   blitt   film   mens   de   spsie   opp.  
Deretter   fikk   de   som   ville   ansiktsmaling   .   Vi   lot   barna   få   “løpe   og   herje”   fritt   på  
SFO   -   noe   vi   ikke   gjør   til   vanlig.   Senere   hadde   vi   pølser   i   brød   til   hovedmåltid.  

Vi   rakk   å   gå   en   fellestur   til   Lekepklasse.   Det   er   kjekt   å  
komme   seg   ut   i   frisk   luft.   Men   da   er   det   viktig   at   alle  
barna   har   med   gode   uteklær.   Det   kan   bli   litt   kaldt   og  
vått   når   vi   skal   være   ute   på   tur   og   barna   ikke   er  
skikkelige   godt   kledd.   Husk   også   å   ha   skift   i   hylla   –  
mange   av   barna   blir   fort   våte   og   da   er   det   litt   kjedelig  
å   sitte   våt   resten   av   dagen.  

 

 

 

Dere   foreldre   har   blitt   veldig   flinke   til   å   gi   beskjed   om   fravær   eller  
fri   på   visma   innen   kl.   10   den   dagen   det   gjelder.   Det   setter   vi   veldig  
pris   på.  

 

 

Vi   på   SFO   er   klar   for   mars   måned,   det   er   en   hel   måned   uten   fri   –   men   vi   skal  
finne   på   mye   gøy   sammen   med   barna   likevel.   

 

Det   er   fint   hvis   dere   hjemme   også   øver   med  
barna   på   å   si   fine   og   positive   kommentarer   til  
medelever   og   andre.   

 

  


