UKE

45

MANDAG

MÅNEDSPLAN – SFO
TIRSDAG
ONSDAG

4.11.
Male et stort felles bilde.

5.11.

6.11.
Frist for å melde på sfo
mandag 18.11.

11.11.

12.11

13.11
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48
49

TORSDAG

FREDAG
8.11.

7.11.

14.11.
UTELEK

15.11
Frukt

18.11
Skolefri
Åpent SFO for de som har
meldt seg på.

Stengt pga
planleggingsdag

20.11
Vi lager vafler i lag.

21.11.

22.11

25.11

26.11

27.11
Begynne lage papirlenker,
til pynt på Sfo.

28.11.
Bake pepperkaker

29.11

2.12.
FRIST for påmelding til
Sfodager i forbindelse med
jul og nyttår.
Bursdagsmarkering for de
som har hatt bursdag i
november.

3.12

4.12
Vi synger julesanger og
hører om
Juleevangeliet.

5.12.

6.12.

Ostesmørbrød

Oktober var fyllt med
- Masse perlebilder
- Papirfly(vi begrenser pga mye papirbruk)
- Maling
- Tegning med kritt på asfaltbanen
- Fotball i ballbingen
- Grønnsaker, frukt og grøt.
- Rollelek på mange rom, og i kroker.
- Lek hvor mange lager våpen av ulike
materialer. Vi har sagt nei til det, pga altfor
voldsom lek.
Det har vært mye fin lek, men også litt
konflikter i lekegrupper. Vi prøver å løse det
med de det gjelder, og å være nær i
situasjoner som kan oppstå. I noen tilfeller tar
vi kontakt hjem, og snakker ekstra med de
som står i de situasjonene.

Påmelding til dager i forbindelse med jul og nyttår:
- 23.desember og 2. og 3. januar har vi åpent
for de som er påmeldt Sfo.
- 27.desember har vi åpent hvis 5 eller flere
elever er påmeldt.
- Det er bindende påmelding for alle disse
dagene, dvs at dere betaler uansett om dere
kommer eller ikke, så lenge eleven er påmeldt.
Dette for at vi skal kunne ha forutsigbarhet i
hvor mange elever som kommer, og ha
bemanning ut fra det.
- Det er fint om dere kan skrive når eleven
tenkes komme, og hentes. Slik kan vi tilpasse
bemanninga best.
- Dere får påmeldingsskjema med allerede nå,
men frist er satt til 2.desember.
I november skal vi
-ha brannøvelse (vi måtte utsette den for å kunne
snakke med brannansvarlig Leif-Hermod. Vi vurderer
endre rutinene for evakuering, og må snakke med han
om det før øvelsen. Han har det travelt, så det får vi
ikke gjort før tidligst uke 44.)
- begynne med juleverksted, og pynte litt til advent.
-vi hadde besøk av rampenissen i adventstida i fjor.
Han kommer nok i år, også :o)
- Vi vet at det kan bli mye styr for en del av ungene,
med alt som skjer i desember. Derfor prøver vi å holde
tempoet nede, og la de få leke og lage ting til jul, når
de har lyst. Vi skal bake litt, lage julepynt og litt
hemmelige gaver. Noen få av barna har ikke lyst å
holde på med forming/lage pynt e.l. Vi oppfordrer
dem til å lage noe og ta hjem, men tvinger de ikke.
-vi har lyst å være ute mer, og prøver få det til.

