
VELKOMMEN TIL SMEAHEIA SFO I VINTERFERIEN!
Vi har åpent fra kl. 07.30-16.30 hele uken. PS! Det er oppmøte senest kl. 10.00 den enkelte
dag/NB! kl. 09.00 for de som skal skøyte tirsdag/onsdag.
Vi serverer mat i vinterferien; frokost ca. kl. 09.30 og lunsj ca. kl.13.00. Dersom barnet ønsker å
spise en tidlig frokost ved SFO, medbringes egen mat til dette.

1. trinn vil være i fløy 1, «gamlebygget», alle dager.
2. - 4. trinn  i «nybygget»  (inngang midterste, blå fløy) hele uken.

Våre faste mobilnr. benyttes i ferien:
*1. trinn: 957 37 457 *2. trinn: 952 45 582  *3. og 4. trinn: 952 53 791
Fravær o.l. meldes via Transponder

I løpet av uken har vi tenkt å gjøre dette*:
MANDAG har alle baser lek i gymsalen. 1. trinn har karbonader til lunsj, mens 2.-4.
trinn lager ostesmørbrød.

TIRSDAG & ONSDAG drar 2. – 4. trinn gruppevis til Sørmarka
Arena for å stå på skøyter (se egen gruppeoversikt på hjemmesiden).
Avreise, med buss, fra SFO kl. 10.00, tilbake til ca. kl. 14.15.
Ta med drikkeflaske merket med navn. Niste smører vi på SFO.

Husk skøytevett regel nr. 1: «vær rustet mot kulde selv på korte turer i Sørmarka
Arena.» Lue, votter og varmt tøy må medbringes. Temperaturen i hallen vil
normalt ligge på 10-12 grader. Har du skøyter er det veldig fint om du tar med
disse. Alle må bruke hjelm; så ta gjerne med sykkelhjelmen din (vi leier hjelm
og skøyter til de som ikke har; finn ut skostørrelsen din før du kommer til SFO)

TIRSDAG har 1. trinn forming og lager tomatsuppe til lunsj.
Barna på 2.-4. trinn (de som ikke er på skøyter) baker pizza.

ONSDAG besøker 1. trinn mediateket, for lesing og brettspill.
Taco til lunsj.
Barna på 2.-4. trinn (de som ikke er på skøyter) baker pizza.

TORSDAG drar hele SFO på tur til lekeplassen ved stadion.
Vi smører mat på turen. 2. -  4. trinn steker også
lapper denne dagen.

FREDAG baker 1. trinn boller. 2.-4. trinn lager
makaroni med pølser til lunsj. Det blir også filmvisning med
popcorn til.

Velkommen!

*Med forbehold om endringer
Smeaheia SFO – vinterferieprogram 2023

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-Sk%C3%B8ytegrupper-2023.docx-8375205b-b343.pdf

