
SFO-informasjon for november 

I oktober har vi : 

- Hatt brannøvelser med 1.og 2.klasse. Ungene var kjempeflinke, og flere av de syntes det var 

artig, og noen få syntes det var litt skummelt. Vi kommer til å ha flere øvelser om noen 

måneder. 

- Vi har spist god mat, bl.a grøt og fiskekaker.  

- Av aktiviteter vi har gjort, kan vi nevne lek i idrettshallen, lek med såpebobler ute, rebusløype 

ute med bokstavkjeks som skatt. Vi har også malt selvlysende spøkelser:o) 

- Elevene har lekt mye med «zoob», disse fargerike plastdingsene som man kan sette sammen 

til ulike byggverk. En morgen lagde vi en lang slange som rakk fra datarommet til 1.klassen og 

helt til under vasken på 2.klassen sitt rom! Den var 23lange «Åshild-skritt». 

- Ellers har elevene tatt fram veving, jovo og de spiller mye sjakk, og andre spill. 

- Vi observerer mange barn og voksne som bruker hele veien fra gangfeltskiltene og opp mot 

Stalheim for å krysse veien. Vi ønsker at alle kan bli flinkere til å gå over veien ved avkjøret til 

skolen, der hvor det skal være fotgjengerfelt. Vi har tatt dette opp på skolen, og vi ønsker det 

blir malt hvitstriper over veien, slik at det er lettere for elevene å skjønne hvor vi skal gå over. 

Flere bilister klager over at det løper barn og voksne over veien(spesielt ved skolestart og 

skoleslutt), og vi er redd det kan oppstå trafikkuhell. Vær obs når dere parkerer og kjører 

ut/inn på parkeringsplassen. BRUK REFLEKS! 

November :  

- Vi skal begynne med litt juleaktiviteter mot slutten av november. 

- Det blir mer selvlysende maling, på måner og stjerner. 

- Vi prøver noe nytt; vi skal ha foreldrekaffe 27.11. Vi ordner noe godt å spise, koker kaffe/te  

og gløgg, og har åpent for alle på SFO. Da kan dere komme og ta litt gløgg/kaffe, spise litt 

kake og se litt på bilder vi har hengt opp, og ta en hyggelig prat med ansatte eller andre 

foreldre. Unger som ikke har seinøkta kan være der sammen med foresatte. Vi ordner flere 

ansatte på jobb i den tida, for å kunne ta en kopp sammen med dere. VELKOMMEN :o) 

- Vi oppfordrer dere til å ha med innesko. Når snøen kommer, blir det ofte vått og sølete i 

gangen og garderoben.  

- Marthe Johnsen Wilhelmsen blir å jobbe på SFO fra november 

- Minner om at vi har skolefri, men åpen SFO 20.11, og stengt 21.11 pga planleggingsdag. 

 

 

26.10.17 

Aase, Britt Tove, Line-Merete, Tatiana og Åshild. 

 


