
Månedsplan for august

Vi vil ønske barna velkommen tilbake på SFO, og håper at dere alle har
hatt en kjempefin og avslappende sommerferie! Vi gleder oss til et nytt
skoleår med kjekke fellesaktiviteter, lek og glede. Nå er det grønt nivå på
alle skoler og barnehager i Stavanger kommune og vi krysser fingrene
for at det holder seg slik!

Etter planleggingsdagene (rett før skolestart) i august vil dere få en mer
oversiktlig og konkret plan over hvilke aktiviteter vi skal ha på basen, når
vi skal ha faste turdager og diverse informasjon.
Inntil da har vi laget en liten plan over hva vi skal finne på mens vi har
langdager på sfo.

Litt info:
Vi serverer brødmat til både frokost og lunsj hver dag på SFO disse
dagene, med unntak av fredager der vi skal ha varmmat. De barna som
går hjem fra SFO selv vil bli sendt hjem på samme tid som avtalt i fjor,
med mindre vi får ny beskjed av dere. Tlf. nummer til 3 base SFO er det
samme som ifjor: 94874131.



PLAN FOR UKE 31

Mandag: På huset - inne/utelek
Tirsdag: Tur til fritidsgården etter frokost
Onsdag: Vi låner gymsalen iløpet av dagen
Torsdag: Tur til skog ved Knudamyra
Fredag: Tur til stranden (varmmat: tomatsuppe)

Fredag 06.08 går vi ned til Gauselstranden og barna kan da vasse i
vannet. Vi tar med oss ball, strandleker og koser oss. Har barna noen
strandleker hjemme som de ønsker å ta med er dette også helt i orden.
Hvis det skulle regne blir det innedag med film. (Plan for uke 32 og
mandag i uke 33 kommer fortløpende)

Årets 3 base SFO består av Liv Ingjerd, Kristine, Phong, Stella, Daniel,
Khaled og Malin (baseleder). Vi ser frem til et nytt og kjekt år sammen
med barna deres! :)


