Evaluering februar og mars, og info april.
I februar og hittil i mars har vi
-

Spilt bingo(1.klasse)

-

Malt, bl.a et stort bilde som står i monteren i mellombygget.

-

Laga påskepynt

-

Vært ute og aka

-

Lekt mye rollelek

-

Martine Heide er i praksis på Sfo 2.økt mandager

-

Ommøblert på baserommet
Vi er veldig lei av is og glatt lekeområde, og mange unger har slått seg gul og blå ute. Nå kom
heldigvis litt mer snø, og vi håper på enda mere, for å kunne bruke den store akebakken!
Hver gang vi har tenkt å ha bål ute, blir det sur vind og masse minusgrader. Men, det blir nok
varmere vær framover nå.
Vi hadde 6 barn 3 dager i vinterferien. Det er godt å ha god til lek, måltid og utetid, slike
dager. Da var vi bl.a ute og akte, og hadde bål med pølser.
Det er fortsatt flere som ikke svarer på SMS om behov for SFO i ferier/fridager. Vi gjentar at
dere må svare enten dere har behov eller ikke, slik at vi vet dere har fått forespørselen. Nå
har vi sendt SMS om påska, og frist for påmelding er 16. mars.
For å melde på til sommerferien blir det skjema på papir, siden det gjelder mange uker.

Videre i mars/april :
-

Vi skal ha påskelunsj 19.mars, så da trenger de ikke mat til sfo-tida

-

Vi skal prøve med youghurt-buffèt

-

Vi sender hjem påskepynt som de har laga(obs! Ikke alle har laga, ikke alle liker å lime/male)

-

Vi tenker så frø som vi kan følge med på om de spirer

-

Vi blir å være ute mere

-

Det blir bursdagsmarkering med fiskeburger siste dag før påske

-

Vi legger av og til ut bilder på nettsida til skolen; elvetun.net

God påske til alle dere, fra oss på SFO!

