
 

Onsdag 6. juni kl 16-18 ønsker vi å invitere 

foresatte til sommerfest i Artriet vårt. Satser 

på sol og varme. 

 Vi lager vaffel, kaffe og saft. 

 Barna vil underholde med noe av det 

de har holdt på med på kursene nå i 

vår. 

 Det blir loddsalg med flotte premier til 

inntekt for Benjamins Minnefond, så 

ta med småpenger! 

 Fjærdisene får avgangsdiplom 

Vel møtt til hyggelig avslutning. 
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Praktisk informasjon 

 Våren er på god fart inn i sommeren og vi har hatt 

mange varme fine dager allerede. Det betyr mye 

utetid. Viktig at barna har med seg vannflaske som 

de kan fylle opp ved behov. Husk å navne! Lurt 

også å sende med solkrem til å smøre på underveis 

i dagen. 

 

 Av pågående kurs/aktiviteter er det  

o Miljøgruppe/tur for 1-2 trinn mandager 

o Bush for 3-4 trinn mandager 

o Filmskaping mandager og torsdager 

o Fotballkurs 1-2 trinn tirsdager og 3-4 trinn 

onsdager 

o Hobby tirsdager og torsdager 

o Kokkekurs tirsdager + fredager 

o Dans tirsdager + tordager 

o Teaterlek fredager 

o Fjærdis torsdager 

 

 Vi er ute etter mat uansett vær fram til 

aktivitetsstart kl 15. Er det godvær satser vi på å 

være ute til kl 16. Deretter er vi inne på Basen. 

Krysselisteansvarlig sitter i garderoben ved 

hovedinngangen. Husk å krysse barnet deres ut når 

dere henter! Hvis barnet går selv så er det fint om 

dere hjelper oss å minne barnet på at det må 

innom krysselista før det går hjem.  

 

 Det har etter hvert samlet seg en ganske stor haug 

med klær som «ingen» eier. De er ikke 

merket/merket med ukjent navn og barna som har 

blitt spurt har ikke kjennskap til klærne. Fint om 

dere tar en titt i dette om noe er savnet. Restene 

blir levert til Fretex før vi stenger i juli. 

o Husk å navne eiendelene 

  

 

Sommerklubb 

Vi sender i disse dager ut oversikt over 
Sommeråpent-dagene og påmelding til disse.  

Påmeldingsfrist er 6. Juni (Den dagen vi har 
sommerfest). Vi må ha skriftlig påmelding. 
Viktig at alle forholder seg til fristen fordi vi 
bestiller tider på arrangementer med antall 
påmeldte barn. Flere av arrangementene 
koster oss en del pr barn så da setter vi pris på 
at plassene som er påmeldt også benyttes. 

OBS! Husk dobbel matpakke i 

hele Juni og August! 
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