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Vi mimrer fra
musikkbarnehagen, på
musikkrommet.
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Vafler
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Utelek med skihoppere og
flaskebane.
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Frukt og grønt
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Vi lager
Musikkeventyr.
«Det var en gang….»
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Bursdagsmarkering for
februar
Pannekaker!

28.

FRIST for levering av skjema
om behov for SFO i
vinterferien.
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MÅNEDSPLAN – SFO
TIRSDAG
ONSDAG

Skolen har vinterferieuke.
Åpen Sfo for påmeldte, hvis
nok unger påmeldt.

Januar :
- Mye regn og holka, og dermed mer innetid enn vi hadde lyst til. Flere av
elevene har vært ute og lekt, men de fleste ser så fram til innelek eller
formingsaktiviteter på Sfo, og har alt lagt planer for hvem de skal leke med.
Første klasse hadde ei fin økt med bål og pinnebrød ute, og vi håper å
kunne gjenta det med alle sammen snart.
- Vi har fått 11 madrassser og skap til de, fra barnehagen. DET ble godt
mottatt! Nå brukes de til hyttebygging, hundehotell, og avslapping.
- Vi har også fått en god del formingsmateriell, og deriblant ulike perler.
Noen av elevene satt ei hel økt og lagde seg smykker og armbånd.

rom.

Februar:
- Skjema om behov for Sfo i vinterferieuka(uke 10) leveres ut med
månedsplanen. Skal leveres innen 10. februar.
- Åshild er bortreist uke 8, fra 17.-21.februar.
- Husk å ha skifteklær, nok votter og uteklær til å kunne være ute på SFO.
- Vi begynner med å ha grupper med elever som kan gjøre egne ting, som
mekking, forestilling, lage mat, være i hallen, o.l. Vi kan ikke ha mange
grupper samtidig, og er avhenging av at ungene følger regler og
samarbeider godt. Vi vet at spesielt de eldste har lyst å være «i fred».

Hyttebygging på flere

En stall- og så ble det skole:o)

Memory-spill

frukt inni hytter og hus.

Det ble servert

