
Brev fra FRIO    ––––    Uke Uke Uke Uke 3333    og og og og 4444!!!!    

 

Hei og hopp fra oss på FRIO! 

To uker har flydd forbi, og vi klarer ikke helt å tro på at vi nærmer oss februar allerede! Det har vært nærmest 

vårfølelse her på Ila de siste ukene, og vi gleder oss over at dagene blir lysere. På MidiFRIO har vi hatt «sansene» 

som tema, og har blitt litt kjent med smak, lukt, syn -og følesansen. Vi har hatt 

forskjellige læringsstøttende aktiviteter som smaksprøving (smak), lage 

krydderblanding (lukt), kjenne -og gjette gjenstand lek (syn og følesans). Vi er 

ellers godt i gang med Blerime -og Vildes kokkeskole med mange spennende nye 

retter, IKT med Minecraft og Pengebyen, i tillegg til vårt spennende grunntilbud. 

Vi vil også minne om leksehjelp for 2. trinn på onsdager. Gi gjerne beskjed til 

baseleder Emilie om dere tenker at barnet deres burde være med på dette.  

På StoreFRIO så har Susanne og flere barn i det siste jobbet med ett 

fotoboksprosjekt. Denne er nå satt opp i gangen og passer på at vi ikke får for stor fart når vi er inne. Ryktet skal ha 

det til at man kan få en bot hvis farten blir for stor inn eller ut av kantina. Kodekurs 

er godt i gang og 4.klassebarna hamrer på tastaturet hver tirsdag og torsdag med 

stor glede. For de som ikke fikk meldt på til pulje 1, så er det flere ledige plasser i 

pulje 2 som starter i begynnelsen av mars. 3.trinn har kommet i gang med 

matlaging til alle FRIO barn på onsdager og dette er noe både barn og voksne 

gleder seg til. 

Vi har også fått en egen ukeplan for gymsal der man kan se hva slags aktiviteter vi 

har hele uken. Denne finner man på ukeplanen for både Midi og Store-FRIO og det 

henger også en egen plan ved kryssebordet. 

Vi ønsker dere en fantastisk helg!  

Hilsen fra oss på FRIO� 

 


