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Takk   for   kjempe   godt   oppmøte   på   Julebasaren.   Vi   fikk   inn   over   7.000   kroner   på   basaren   og   matsalget.   Dette  

er   veldig   bra.   JIPPI   !!!!    Pengene   vi   får   inn   skal   vi   i   år   bruker   vi   på   lokale   tiltak.   Kommer   tilbake   med   mer   info  

når   det   er   i   boks.   Det   ble   en   koselig   basar,   med   mange   flinke   barn   som   var   til   super   god   hjelp.  

 

I   år   vil   vi   lage   et   hjerte   med   bilde   av   barnet   på.   Vi   skriver   på   de   fine   ting   som   de   andre  

barna   sier   om   den   som   er   på   hjertet.   Så   laminerer   vi   dem,   slik   at   de   kan   få   de   med   hjem  

etterpå.   Det   er   alltid   gøy   å   høre   fine   ting   om   seg   selv,   og   samtidig   får   vi   også   øvet   oss   på  

gleding.   Vi   lager   masse   julepynt   og   julegaver   framover   nå   i   desember.   

 

Vi   har   svømming   i   desember   også,   vi   fordeler   det   ut   på   to   onsdager.   4.   desember   er   det   3.   og   4.   trinn   sin  

tur,   mens   1.   og   2.   trinn   bader   onsdag   18.   desember.   

Onsdag   11.   desember   reiser   alle   som   går   i   4.   klasse   på   sin   årlige   tur   til   “Jul   i   Kongeparken”   med   SFO.   Vi  

benytter   privatbiler   slik   som   vi   har   gjort   de   siste   årene   fordi   dette   fungerer   best.  

Ikke   glem   at   det   ikke   er   tillatt   å   kjøre   inn   på   skolene   området   mellom   kl   07.00   og   kl.   16.00.   I   dette  

tidsrommet   setter   vi   pris   på   at   dere   bruker   skolens   parkeringsplass.   Husk   at   vi   er   en   trafikksikker   skole   og  

kommune.  

Husk   fortsatt   å   ha   god   klær   på   ungene   framover,   det   begynner   å   bli   kaldt,   men   kan  

også   være   både   bløtt   og   varmt.   Er   veldig   greit   med   ekstra   skift   hvis   ungene   blir   våte.   

De   som   hadde   fødselsdag   i   november,   feirer   vi   onsdag   5.   desember   siden   vi   hadde  

basar   sist   fredag.  

Siste   skoledag   før   jul   er   fredag   20.   desember,   og   så   starter   vi   opp   igjen   3.   januar.   Bruk  

juleferien   til   å   kose   

dere   sammen   og   slappe   av.   Husk   å   nyte   dagen   -   du   får   den   aldri   igjen.   Ikke   utsett   ting   til   i   morgen   som   du   

har   lyst   til   å   gjøre   idag.   

  ønsker   vi   dere   alle   fra   oss   voksne   på   SFO  


