VELKOMMEN TIL SMEAHEIA SFO HØSTFERIEN 2019!
Vi har åpent fra kl. 07.30-16.30 denne uken. Det er oppmøte senest kl. 10.00
den enkelte dag (med unntak av når barna skal på tur; se mer informasjon på den
enkelte dag/aktivitet)
Vi serverer to måltider til dagen: frokost ca. kl. 09.30 og lunsj ca. kl.13.00 (også
når vi er på tur, men da kan frokosten bli tidligere på grunn av avreise).
Dersom barnet ønsker å spise en tidlig frokost ved SFO, medbringes egen mat til dette.
NB! I tidsrommet kl. 07.30 – 08.00 er alle samlet på base 1, fløy 1 i «gamlebygget»=barna
hentes/leveres base 1 i dette tidsrommet.
Fra kl. 08.00-16.30 benyttes de vanlige basene.
Våre faste mobilnr. benyttes i ferien:
*1. trinn: 957 37 457 *2. trinn: 952 45 582 *3. trinn: 952 53 791
Ved fravær, eller senere oppmøte enn kl. 10.00; ring og gi oss beskjed!

I løpet av uken har vi tenkt å gjøre dette*:
MANDAG drar 2. trinn og en gjeng fra 3. og 4. trinn til Vitengarden, Jærmuseet,
Nærbø*.
Avreise fra SFO, med innleid transport, kl. 09.20/tilbake ca. kl. 15.00.
NB! Oppmøte på SFO senest innen kl. 08.30 for turbarna

1. trinn har en rolig start på uken med film og popcorn. Barna igjen på SFO fra 3.-4.
trinn har brettspill-dag og lager lapskaus

TIRSDAG er maledag for 1. trinn.
2. trinn arrangerer SPA.
3. - 4. trinn har ball-lek på
Actionball, kl. 10.30 -13.00. Vi har kort vei dit, så vi spiser på
SFO før og etter:)

*Med forbehold om endringer!
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ONSDAG er turdag for 1.trinn.
2. trinn lager lapskaus.
3.-4. trinn lager høstbilder

TORSDAG er bakedag på 1. trinn. Vi gleder oss til lun eplekake!
2. trinn har ball-lek på Actionball og
film og popcorn når en er tilbake på SFO.
Barna på 3.-4. trinn baker boller og har

«chromebook-økt»

FREDAG drar 1. trinn og en gjeng fra 2.-4. trinn til Vitengarden, Jærmuseet,
Nærbø*.
Avreise fra SFO, med innleid transport, kl. 09.20/tilbake ca. kl. 15.00.
NB! Oppmøte på SFO senest innen kl. 08.30 for turbarna
«Hjemme» på SFO baker 2. trinn eplekake, mens
3.-4. trinn koser seg med film og popcorn.

*Vitengarden byr på mange gode smaker i høstferien og
vi skal få være med på safting og sylting: «I år setter me fokus på
konservering. Me vil visa dykk korleis ein kan behandla frukt, bær og
grønsaker for å bevara dei. Bli med og lag saft og syltetøy!»

HØST HILSEN FRA SFO!

*Med forbehold om endringer!
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