
INFOBREV FRA SFO, desember 2016 

Hei! 

Høsten har takket for seg, og vi kan se tilbake på mange flotte dager med mye 
aktivitet.  

Nå ser vi fremover mot jul, og et nytt år fylt med flere aktiviteter. 

I tiden frem mot jul skal vi lage litt julepynt, roe ned og hygge oss sammen.  

Tirsdag 6.desember er vi invitert til biblioteket med en gruppe barn fra 1.trinn. Der 
vil det bli høytlesing, egenlesing og tegning. De som blir med dit tar med seg 

matpakke og drikkeflaske, og de vil være tilbake på SFO kl 15.00. Hvem som blir med 
avgjør vi ved loddtrekning samme dag blant de som har lyst. 

 

Tirsdag 13.desember inviterer vi til Nissefest på SFO. Dette er en tradisjon her hos 
oss og de som vil kan kle seg ut som små nisser om de vil. Det vil bli servert risgrøt til 
alle. kanskje er det mandel i grøten til noen også? Etter maten samles vi i amfiet og 

har en liten samlingsstund med julesanger. Noen ganger har nissen kommet. 

Om noen har allergi er det fint om de gir beskjed snarest! 

 

Torsdag 22.desember er siste skoledag før juleferien, men SFO er åpen som vanlig 
den 23.desember. Vi ønsker å vite hvem som kommer denne dagen! Send en mail til 

janicke.fuglem@malvik.kommune.no eller skriv i meldeboka til barnet. For de av 
barna som skal på SFO lille julaften vil det bli en litt annerledes dag. Barna kan 

komme i pysjen sin, og om de vil kan de ta med kosebamsen sin også. Det vil bli film 
og kos for de som er her. 

 

Friluftsgruppa har en liten pause en periode nå. Informasjon om ny runde kommer 
som ranselpost i god tid før oppstart. Svømming for 2.-4.trinn på onsdager fortsetter 

etter juleferien. 

Margrethe Korstad (som har vært på SFO sammen 1.trinn) slutter dessverre til jul. Vi 
takker henne for mange trivelige stunder på SFO! 

 

Vi ønsker dere alle en fin førjulstid, og et riktig godt nyttår! 

Mvh 

Janicke Fuglem 

SFO-leder Hommelvik skole 

mailto:janicke.fuglem@malvik.kommune.no

