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Bursdagsmarkering for mai
Vafler

Frukt

Videre i vår skal vi:
- Fortsette å være mye ute
- Fortsette ha «Bærekraftig utvikling» som tema
- Vi setter ikke opp så mye annet enn litt
turgåing og at vi skal ha ekstra mat på Sfo. Når
det er vår og snart sommer, livner elevene til
og vil være en del ute og leke. Vi har gatekritt,
hoppetau og noen nye arbeidskjøretøy til
sandkassa som de leker en del med nå.
- Vi skal snart ha en brannøvelse, som ikke er
varsla ( De elevene vi vet er ekstra engstelige
får vite om det rett før).
- Siste skoledag er 18.juni. Vi sier god sommer
til alle, og takk for nå til de som ikke skal gå på
Sfo til høsten!

I april og mai har vi
- Spist kortreist youghurt fra Alstad gård
- Spist fiskekaker og laks fra Dyrøymat
- Vært mye ute og lekt, tegna med kritt, og
noen har smidd seg tryllestaver/pinner.
- Mange har tegna og fargelagt mange
tegninger.
- Flere har malt tomme Pringlesbokser o.l., og
har artige forslag på hva de skal bruke de til.
- Spilt mye et Memoryspill med bilder fra kjente
severdigheter som Taj Mahal, Frihetsgudinnen
osv.
- Det har vært mye fin lek blant ungene.
- Vi har hatt en del sykefravær, og har derfor
nye vikarer inne, bl.a Liv Rasmussen og
Johanne Prestø.
Husk!
Stengt 21.juni pga planleggingsdag.
Dere som er påmeldt i sommerferien får mer info når
det nærmer seg. I uke 31-32 blir vi i barnehagen, siden
vi kun har 2 elever da.
I august har vi stengt 19. og 20., pga vi har de 2 første
planleggingsdagene i det nye skoleåret.
Første skoledag i nytt skoleår er 23.august.

