
 

nr   5.   fra   SFO   Januar   2020  

 

Hei   og   godt   nyttår   :O)  

Håper   at   alle   har   kost   seg   i   juleferien   og   ladet   opp   batteriene   :O)  

Hjerte   advendtskalenderen   vi   hadde   på   SFO   denne   gangen   var   en   god   løsning.   Ofte   har   barna   litt  

mer   fri   før   jul   og   det   kan   være   vanskelig   å   trekke   alle   barna   de   dagene   de   er   hos   oss.   I   år   har   alle  

barna   fått   med   seg   hjem   sitt   ferdig   laminerte   røde   hjerte   med   bilde   av   seg   selv   og   mange   fine   ord  

på.   Vi   kunne   trekke   et   hjerte   med   bilde   på,   selv   om   barnet   ikke   var   til   stede,   og   gjøre   det   ferdig.  

Kjekt   å   høre   på   når   de   sier   fine   ting   om   og   til   hverandre.  

Vi   feiret   dem   som   hadde   fødselsdag   i   november   og   desember   under   pyjamasfesten.   I   tillegg   hadde  

vi   en   “plutselig”   utdeling   av   is   på   onsdagen   før   jul.  

Fra   andre   uke   i   januar   kjører   vi   tre   dager   med   SFO   kafe   med   brødmat.   Da   kan   barna   selv  

bestemme   når   de   vil   spise,   de   kan   også   få   med   seg   maten   i   hånden   om   de   bare   vil   være   ute   å   leke.  

Vi   tvinger   ikke   barna   til   å   spise,   men   oppfordrer   dem    til   ta   litt   i   alle   fall.   Hvis   det   er   noen   som   vil  

at   deres   barn   skal   spise   litt   på   SFO   uansett,   er   det   bare   å   gi   beskjed.  

Vi   innfører   også   faste   meny   hver   måned   på   varm   mat,   dette   fordi   vi   altfor   ofte   kaster   mat   fordi  

barna   ikke   liker   det   vi   har   på   menyen.   Så   nå   har   vi   satt   opp   retter   som   de   fleste   barna   liker.   

Nå   etter   jul   tar   vi   en   “skjerpings”   på   Pals.   Palsreglene   bruker   barna   også   på   skolen,   men   vi   trenger  

virkelig   å   øve   på   dette.   Vi   snakker   om   dem   så   ofte   vi   kan.   Vi   er   mange   barn   på   SFO   og   vi   skal   ha   det  

kjekt   sammen.   For   oss   er   det   viktig   at   alle   har   det   bra   og   trives   hos   oss.   

 

Og   som”   alle   andre”   må   vi   på   SFO   ha   et   nyttårsforsett.   Vårt   skal   være   at  

vi   skal   prøve   å   ha   mat   ute   på   bål   minst   en   gang   pr.   måned.   Vi   håper   å   få  

det   til   siste   fredag   i   hver   måned,   vi   sender   ut   sms   i   god   tid   slik   at   dere  

vet   dette   på   forhånd   .   Da   går   vi   til   Thilda   haugen   og   blir   der   til   15.30   før  

vi   går   tilbake   til   SFO.   Da   kan   barna   hentes   der   fram   til   15.30.   Det   er  

mange   barn   som   liker   å   være   ute   å   leke   og   dette   vil   vi   bygge   videre   på.   

 

Før   juleferien   overrakte   vi   ca   7500   kroner   til   “Med   hjerte   for   Sokndal”   i   gave,   disse   pengene   kom  

inn   på   basaren.   Vi   har   bedt   dem   om   “øremerke”   pengene   slik   at   de   blir   brukt   på   barn.   Kjekt   å   kunne  

bidra   med   penger   lokalt   også.   Takk   til   alle   dere   som   bidro   slik   at   vi   fikk   inn   så   mye   penger   på  

basaren.  

 

Så   håper   vi   at   alle   holder   seg   friske   og   raske   i   det   nye   året   :O)  


