
Vi har laget stressballer med ballonger og ris! 

Hilsen fra 4. trinn , STORE, STORE, STORE, STORE FRIO  

 

Nå har vi endelig begynt å komme tilbake til hverdagen, og barna på fjerde trinn har fått kose seg 

med mange forskjellige aktiviteter, både ute og inne. 

Vi er så heldige at vi har fått lov til å bruke både gymsalen og kantina, dette skjer kohortvis, og med 

«karantenedager» imellom, både for 3. og 4 klasse. Dette gjør jo at det tar litt lengre tid før alle får 

vært begge steder, men nå har vi snart kommet oss gjennom alle klassene en gang! �  

Ellers har vi funnet på masse gøyalt å gjøre i klasserommet, vi har brettet origami, hatt «beyblade»-

turnering med PlussPluss, fargelagt tegninger og danset masse til den nyeste 

BliMe-sangen.  

I tillegg har vi denne uken startet opp med en slags 4.klasse-klubb på fredager, 

der vi har en ekstra morsom aktivitet, sånn som å lage våre egne stressballer, 

dra på tur til rema-taket og spille ping-pong, og neste uke skal vi lage «cloud-

clay». Jeg har bedt barna om å komme med forslag til ting de vil finne på, og har 

laget en liste over forskjellige ideer jeg ønsker å få gjennomført i klubben 

fremover. Dessverre er det fortsatt mange restriksjoner å forholde seg til, men 

vi jobber med å finne kule løsninger som funker for alle! Følg gjerne med på 

nettsidene våre for oppdatert ukeplan. 

 

Jeg vil takke til alle dere som har sendt inn avtaleskjema, men jeg 

mangler fortsatt en liten del! Jeg forstår at mange har videreført 

rutinene fra i fjor, men da jeg er ny, og ting kan ha endret seg 

siden sist, ber jeg alle om å sende inn nytt skjema! Dette finner 

dere på ILA FRIO sine hjemmesider, under «FRIO-

Avtale».  

 

MASSE ros må også gis til alle barna som har vært så utrolig flinke til å følge skolens 

mobil og -klokke regelement, som tilsier at klokkene og mobilene skal være i sekken i 

løpet av hele skole- og FRIOdagen. Noen har glemt seg innimellom, men det har aldri 

vært noe problem å legge klokka i sekken etter en påminnelse! � Husk at alle 

beskjeder må gjennom en voksen på skolen, så hjelp barna deres ved å unngå å ringe 

til klokkene/mobilene deres, og heller ta kontakt med beskjedtelefonen eller 

baseleder.   

Ellers må jeg bare rose barna deres opp i skyene, altså! Så kreative, morsomme og flotte de alle er! 

Det er en fryd å få lov til å bli kjent med og dele dagen min med dem <3  

 

Stor hilsen fra alle oss på 4 trinn: Ragnhild, Faisa, Anesa, Noel og Britta-Leena  

Vi har fargelagt 

tegninger og sett 

dem komme til live 

i appen Quiver 

Barna har vært utrolig kreative 

med PlussPluss, her har de laget 

et helt hus! 


