Viktig informasjon i forbindelse med sommer SFO

SFO er stengt i uke 28 og 29. Minner også om planleggingsdager der SFO er stengt 15. og
16. august. Sommeravslutningen med grilling i skolegården (14.august) er bare for barna
da det ikke er alle foreldre som har anledning til å ta seg fri for å delta.
Fra og med 1.august (uke 31) skifter 1. trinn til 2. trinn, og 2.trinn til lillabasen, men de skal
fortsatt være på samme base.
Oppmøte på morgenen er innkryssingsgangen som vanlig for 2.trinn og lilla, men 1.trinn
bytter til A-bygget fom 1.aug. Barna skal krysses inn som vanlig. Kommer dere sent: Finn en
voksen slik at barnet ditt blir registrert.
De dagene vi skal på tur må barna møte opp senest kl. 8.30. Vi er tilbake fra tur stort sett
mellom kl. 14 og 14.30, litt avhengig av vær.
Barna må ha med seg matpakke og drikkeflaske til ett måltid hver dag. De får ett måltid på
SFO hver dag. Hvilken dag vi har varmmat vil variere litt fra uke til uke pga at vi er mye på
turer.
Er vi på tur, spises matpakken først. Har vi basedag spiser vi SFO-mat først og matpakken til
neste måltid.
Klær: Det er viktig å følge med på værmeldingen, og barna bør alltid ha
regnklær/overtrekksbukse-jakke tilgjengelig på SFO. Husk også riktig skotøy. I tillegg kan det
være greit å ha håndkle og “badetøy” liggende slik at barna kan avkjøle seg i vannslangen
på varme dager. Og husk solkrem i hylla!
Barna får veiledning fra de voksen i hva vi ønsker at de har på seg og med seg i sekken på
tur.
Dersom vi er på tur og ikke har tilgang til toalett, har vi med “friluftsdo” som barna kan
benytte ved behov.
Vi følger gå-hjem beskjeder på meldeboka som ellers. Husk å oppdatere ved endringer
innen samme dag kl 1200.
Påmelding: Det er viktig å forholde seg til de dagene og ukene man har satt seg opp på, da
vi har satt opp personallisten ut ifra påmelding av barn. Husk at de som har halvplass kun
kan møte mandag-tirsdag og onsdag.
Ta kontakt med oss hvis det skulle være noe!
Mvh Janne Svorkås (baseleder 2.trinn) 41370887
Marion Johansen ( baseleder lilla ) 92402352
Siv Anita Albertsen ( baseleder 1.trinn ) 45474934

