
 

 

 

nr   6.   fra   SFO   februar   2020  

 

Hei:O)  
 

Klokken   tikker   og   går,    jammen   har   vi   alt   kommet   til   februar   måned.   Dette   er   en   kort   måned  
og   tillegg   har   skolen   vinterferie   på   slutten   av   måneden.  

Først   litt   praktisk   info.  

Vi   er   så   heldige   at   vi   har   fått   inn   tre   praksiselever   fra   uke   2   til   uke   13   hos   oss.  
*Emilie   Eia   er   hos   oss   hver   fredag   fra   uke   2   til   uke   7,    fra   kl   12   -   14.   
*Emilie   Tønnessen   og   Margrethe   Krone   er   hos   oss   fra   uke   4   til   13.   Den   første   uken   er   de   hos   oss  
tirsdag,   torsdag   og   fredag,   resten   ukene   er   de   hos   oss   hver   onsdag   fra   kl   12   til   15.  
 
Nå   har   vi   kjørt   Kafe   på   SFO   i   ett   år   sånn   ca.   Det   fungerer   ikke   helt   optimalt,   så   vi  
går   tilbake   til   den   gamle   modellen,   der   vi   har   brødmåltider   mandag,   tirsdag   og  
torsdag.   Barna   får   først   et   lite   friminutt   før   de   kommer   inn   og   spiser.   Vi   deler  
barna   inn   i   to   grupper.   I   klasserommet   til   1B   spiser    1.   og   2.   klasse,   mens   3.   og  
4.   klasse   benytter   seg   av   1A   sitt   klasserom.  

Fra   nå   av   svømmer   3.   trinn   og   4.trinn   sammen   -   vi   har   bare   fire   barn   på   3.   trinn   og   da   sier   det   seg   selv.  
Det   er   ikke   så   mange   som   bader   blant   de   største   barna   -   så   vi   er   litt   i   tenkeboksen   om   hva   vi   skal   gjøre  
videre.  

Været   hos   oss   i   Sokndal   er   alltid   like   spennende   -   for   å   si   det   på   en   fin   måte,   derfor   er   det    VELDIG  
VIKTIG    å    ha   skift   i   hylla   –   mange   av   barna   blir   fort   våte   og   da   er   det   litt   kjedelig   å   sitte   i   fuktige   klær  
resten   av   dagen.   ALLE   må   ha   en   form   for   utebukse   og   ytterjakke   som   tåler   noe   regn.   Tørre   sokker  
trengs   hos   alle   !!!   Innesko   på   SFO   er   også   greit,   en   kan   bruke   sandaler   eller   andre   sommersko   som   ikke  
blir   brukt   ute   nå   på   denne   årstiden.  

 

Det   blir   karneval   den   23.   februar   -   lapp   med   mer   info   kommer.  

 

 

Husk   at   det   er   vinterferie   på   skolen   i   uke   9   (24.   feb   til   29.   feb)  

 

Om   det   er   noe   dere   syns   vi   kan   bli   bedre   på   er   det   bare   å   gi  
beskjed   –   vi   vil   jo   helst   bli   best   mulig    .  

 

Info   til   dem   som   skal   på   SFO   i   vinterferien   kommer   :O)  


