
Vi vil at skolen   

vår skal være: 

Mobbefri 

  Aktiv 

   Undrende 

Respektfull 

     Arbeidsom 
   

 

SFO-aktiviteter for April måned (Uke 14-17) 

Tema: Vår 
Husk alle må ha innesko på SFO 

Uke 14-17: I samlingsstunder, ved mat og ellers vil vi jobbe med inkludering. Da 

ble det vår og påske. Vi vil plante noe forskjellig og for å se det gro. Lage 

forskjellige ting mot påske Vi forklarer/snakker om hvilke aktiviteter de kan 

velge denne måneden.  

Se oversikt under: 

3 og 4 trinn har sløyd på mandager. Realfag har vi på onsdager, men det 

kan være vi bytter på dagene. Christine har kunst og håndverk. De maler, 

tegner osv.. Her blir det påske tema. 

Vi spiller mye spill for tiden. Er veldig glade for de nye spill   

Vil bare nevne at det fortsatt er noen som ikke har innesko. 
 

Mandag uke 14 Onsdag uke14 Fredag uke 14 Mandag uke15 Onsdag uke 15 Fredag uke 15 

Sløyd 3-4 trinn 

Merethe og 

Andre` 

Dans for de 

som vil på 

Maurn med 

Merethe/Jina 

Tur eller 

hallen. Litt 

etter været 

3 – 4 trinn på 

sløyd. Andrè 

og Merethe 

 

Dans for de som 

vil. Merethe og 

Jina. 

Hallen eller tur. 

Litt etter 

været 

 

Mandag uke 16 

 

Onsdag uke16 Fredag uke16 Mandag uke17 Onsdag uke 17 Fredag uke 17 

God påske God påske God påske 2 påske dag. 

Husk det er 

planlegginsdag 

tirsdag 

Dans for de som 

vil. Merethe og 

Jina 

Hallen eller tur. 

Litt etter 

været. 

 

 

        

 

Maura skole 
En glad og fargerik SKOLE 

www.nannestad.kommune.no/virksomheter/skolene-i-

nannestad/mauraskole/ 

HUSK:  

 Viktig at de har innesko, bruk gjerne sko fra sommeren. 

 Regntøy, varmt tøy og skiftetøy. 

 Ferdigsmurt matpakke, hvis de er på SFO før skolestart. 

 Når dere leverer om morgenen er det veldig fint om dere viser dere i døra, slik at de voksne ser at 

barna kommer. Vi prøver å følge med når noen kommer, men fint om dere gir oss et hint 

 Når barna blir hentet er det viktig vi får beskjed. Dette gjelder spesielt når søsken/andre henter. 

 Telefonnummer til SFO er:  47466637 

 Teamleder er:                   

  FAU kontakt er: Det kommer en ny FAU kontaktNytt:  

Vi har fått pusset opp verdensrommet vårt og vil bruke tid på å gjøre det koselig.  Gjerne med en god sofa 

/ sekkestole / store puter. Vi arver gjerne  

Det er bestilt stjernehimmel til taket i verdensrommet. Når det kommet vil vi sette det opp. 

 

Andrè er ansvarlig for 3-4 trin. Bjørn og Thea er for 2 trinn. Merethe er for den ene 

1 trinns gruppe og Cathrine er for den andre. 
 


