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Utelek og bålkos

16.

17
Frukt
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Bingo!
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Pastaskruer og pølser.
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Bursdagmarkering for
desember og januarungene.
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Frilek
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Ukj
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31
Appelsin og ananas-drikke

Fruktspyd
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For å glede oss over at sola
er tilbake.

Julelunsj. Første gruppa spiste 13.30, og andre gruppa
13.50.
Februar;
- Åshild blir borte hele uke 8.
- Vi skal være mere ute. Vi må øve på at elevene legger
våte klær i tørkeskapet, og henger opp etter seg.
- Uke 10 er vinterferie på skolen. Skjema om behov for
Sfo da, kommer ut senest i uke 6.

I desember
-bakte vi pepperkaker
-leste vi nissebrev, og fikk pakker
-lagde vi litt julepynt, men i år var de mer interessert i
å leke, danse og ake med akematter.
-hadde vi julelunsj, og inviterte May-Elin og Venke,
Tordis, Liv og Tatiana. Tatiana kunne ikke, men det var
koselig at de andre kom og var sammen med oss. Det
ble nokså mye uro og høy stemmebruk blant elevene,
så vi vurderer å ha neste felles lunsj (før påske) på
skolekjøkkenet. Der kan vi spise i to grupper, og de
som har spist, kan gå og leke på Sfo. Da blir det bedre
matro ved bordet.
-Vi har fortsatt en del som ikke leverte skjemaet om
behov for sfo i forbindelse med jule og nyttårsfri.
Fristen var 2.desember, og vi ønsker at dere i
fremtiden leverer selv om dere ikke har behov (neste
skjema kommer før vinterferien).Da vet vi at dere har
fått skjemaet. Det stod også påminning på
månedsplanen. Vi hadde stengt i romjula, pga for få
påmeldt, men vi hadde åpent de andre dagene. Disse
dagene var vi færre på jobb, og tok ut avspasering og
feriedager.

Dette er Rampenissen sin bror,
Konrad. Rampenissen la brev i Postmappa på veggen.
Hver gang vi fikk brev skulle vi ta en gruppeklem, og
han skrev hvem som skulle få pakke den dagen.

Sola kommer ikke enda, men vi markerer sola sin
tilbakekomst 31 januar, med en gul-oransje fruktdrikk

