
 

 

Herre SFO - JUNI 

Nå er vi inne i den kanskje vakreste og deiligste tiden, starten på sommeren. Skoleslutt og 

sommerferie nærmer seg med stormskritt. Barna er blide og glade, de har mye å prate om 

Sommeren håper vi blir varm og solrik. Fylt med barnelatter, late dager, aktive dager, lek og moro. 

Juni er full av dager med vannlek, såpebobler, fanging av insekter og krittmaling.                                   

Vi skal en dag dra på piknik med tepper, isvann, kjeks og en fruktkurv fylt med jordbær og melon. Vi 

er med i Aksjon Burotluking. 

Vi skal hoppe tau og hoppe strikk. Ha aktiviteter og sangleker som er morsomme, sosiale og attpåtil 

kan gi oss litt mosjon. Det er super gøy og sykle på syklene våre.  Barna får trent på motorikk og øvd 

seg på samspill. Lek trener barnas sosiale ferdigheter, og gir dem mestringsfølelse og selvtillit. God 

helse og trivsel bidrar til gode undervisnings og læringsforhold. 

Vi er åpent i hele juni på SFO, det blir gøy og spennende. Vi kommer til å være sammen men i 

forskjellige rom i kohorter.  Jeg vil minne dere på at det er lurt å bruke sms eller ringe om beskjeder 

på sfo telefonen vår nå i juni.  Vi er litt mere mobile på det nette enn visma.  

Jeg ønsker å rose mitt personal, for de er så flinke.  De er friske, snille og energiske, det har vært en 

rar tid også for oss. 

Barna må ha med niste og drikke hver dag fra og med 23. juni. Vi har åpent på SFO fra 07:00 til 16:30 

hver dag. Husk at barna må gå inn selv /hentes på parkeringen. Dere er utrolig flinke til dette så…..   

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN.                                                                                                                               

De som jobber på SFO frem til det er sommerferie er: Trine, Lena, Ole, Anja, Mina og Mona. 

Bursdagsmarkering i juni: Onsdag 16. juni feirer vi alle barna som har bursdag i sommer månedene. 

Minner om fridager: Fredag 18. juni planleggingsdag SFO STENGT. SFO er også stengt i hele juli.  

Siste skoledag er tirsdag 22. juni, siste SFO-dag er onsdag 30. juni. 

Vi minner dere på at barna kan ta med seg badetøy, håndkle og solkrem på SFO. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er alltid hyggelig å minne  

barna på noe de har lært deg. 
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