
MAI - MÅNEDSPLAN 1 TRINN SFO

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

18 Barnas valg
inne/ute.
RØDT NIVÅ

TURDAG
TIlbake til
skolen
kl.15:30
RØDT NIVÅ

Barnas valg
inne/ute.
RØDT NIVÅ

SFO
stasjoner
RØDT NIVÅ

Liten tur før
mat.
RØDT NIVÅ

19 Barnas valg
inne/ute.

TUR/Piknik
ved sjøen.

Tilbake
15:30

Vi feirer
gult-nivå
med fest i
Aulaen.

FRI
Kristi
Himmelfartsdag

FRI

20 FRI
17 mai

TUR til
Dalsnuten !

Se info.under :)

Barnas valg
inne/ute.

SFO
stasjoner

Liten tur før
mat.

Siste dagen
til GRY

21 FRI
2. pinsedag

LANGDAG
på SFO

Barnas valg
inne/ute.

SFO
stasjoner

Bursdags
feiring

22 Barnas
valg
ute/inne

Juni Juni Juni Juni

18 mai. TUR TIL DALSNUTEN: Avreise med buss fra skolen ca kl. 12:15. TIlbake ca. 16:30.
Pakk gjerne med kjeks og saft, sitteunderlag og et lite skift. Vi tar med pølser :)



Kjære 1 trinn SFO, rød, blå og gul. 2020/21

For en utrolig fin gjeng dere er! Dere er selvstendige, omtenksomme, høflige, takknemlige,
ivrige, nysgjerrige, lekne, kreative, sporty, tøffe, morsomme, kjekke, herlige og rett å slett
nydelige og vakre. Dere er fantastiske!
Så mange flotte tannløse smil, som hver dag sier kjekt å se deg. Det er verdifullt! Det varmer
hjerte. Og der i hjerte mitt har dere en plass allesammen.

Jeg har jobbet her på Gausel skole og SFO i snart 12 år. Jeg har vært så heldig å bli kjent
med 840 elever. Å alle dere har jeg har kjeftet, trøstet og båret på.  Jeg har hysjet, klappet
og roset. Jeg har motivert, aktivisert og beskyttet. Jeg har lekt, tullet og ledd med dere. Jeg
har sett dere, lyttet og klemt dere. Sammen med dere har vi skapt mange gode minner. Jeg
har blitt så glad i dere alle sammen. Å det er derfor veldig vanskelig å si at min siste dag her
på Gausel skole og SFO er fredag 21 mai. Det gjør vondt i hjertet, men da avslutter mitt
eventyr her, å jeg starter et nytt på Haukaas Interiør og møbler. Jeg vil selvfølgelig komme
innom på besøk i blant, å møter jeg på dere tar jeg gjerne imot en klem :)

Arbana vil ta over som baseleder frem til sommeren. Så dere er i gode hender. :)

Kjære foreldre,
Da vil jeg bare få takke for at jeg har fått æren av å bli kjent med deres barn. Jeg vil takke for
tilliten, gode tilbakemeldinger og godt samarbeid. Å så vil jeg ønske dere en riktig god
sommer.

Med vennlig hilsen Gry Cecilie Norland.

● NB! husk drikkeflaske!
● Husk klær etter vær og innesko.
● Vi er alltid på tur på tirsdager og fredager.

Pakk gjerne med sitteunderlag.
● Husk at meldingsboka må være åpen i post permen for at vi skal se at det er melding

;)

Med vennlig hilsen Gry, Maria, Arbana, Ramya, Mala, Fang, Jane, Ådne og Ida.


