Dagsavis Hudøyturen 2004, tirsdag 22 juni – 6. årgang

Hudøy gjennom tidene - SFO helt konge!

Og nå været:
Eddie melder
om
fine veier og
lite
bilsyke på vei
hjem til Oslo

WOW!
For en forrykende
forestilling som
idag fant sted på
Hudøy.
Alle klassetrinnene
presenterte hver
sin tidsalder. Bill
og Will var veldig
takknemmelig som
også fikk lov til å
være med å hylle
SFO
Les mer på side 2

Takk for denne gang!
På siste side stå det fergetider
for hvert klassetrinn

7 klasse holdt ord!
Bente og Roald tok invitasjonen
fra 7
klasse seriøst og skulle finne ut
om magis og rompis ga kaker på
Stranna - det stemte. De tok
Rikke,
Hedda, Jenny, Amanda, Julie, Oda,
Tor Gaute og Sondre fra 3. kl

Genaralen har ordet!
- Flotte Lørenslyngler
- Frodig fantasi i praksis
- Fantastisk humør!
- Full aktivitet
- Fenomenal mat
- Forskuddsferie??
- Frivillig innsats fra
flotte
foreldre og SFO
- Fin-Fine dager
- TAKK til alle som
sørger
for at det ”Aldri blir et år
uten…”

Ane

Hudøy gjennom tidene!
The Stones fra Roa
Førsteklasse stilte i steinalderutstyr og
medbrakt Dino mens de sang ”På
feriekolonien, der er det godt å være….” av full
hals. Fabelaktig innsats med kostymer og
øving fra Katrin, Linn, Else Lill, Hege og de
andre foreldrene på Roa.

Pirater fra Støa
Hiv og Hoi, snart er Hudøy vår,
så kan vi ta det rolig helt til neste
år – Kaptein Krok var den store
helten hos Piratene fra Støa som
i tillegg til manus boltret seg
gladelig videre med improvisert
moro.

Hakkebakkeskogen
Slettaforeldrene imponerte med
reklamepause fra Hakkebakkeskogen. Spesielt luftgitarspillingen
var spektakulær.

Vi elsker dere!
CeJays avsluttet showet med ”Hør på oss” og
publikum stormet frem mot scenen og selv
førsteklassingene sang med på teksten. Vi elsker
dere, sa de vordende popyndlingen.

Tusen takk til Hudøygutta
for nok en uforglemmelig
tur. Vi kommer gjerne
igjen!!!!

Pissemaur smaker
godt
Marianne på SFO
fortalte Emil i 2a at
pissemauerne i det
hule treet kunne
spises på brødskiva.
Dette måtte sjekkes.

Utbrent?!
Vi har hatt det gøy, Hudøy er et
minne for livet hvert år, for
enhver forelder - men nok er nok
sier Jon fra Lia

Husk underskriftskampanjen til Bill og Will.
Gi listene til Ane (generalen)
Skyggelappen til KK
funnet!
(Frida 5a, Jack 5a, Laurits
5b,
Glenn 5b, Emil 5a, Natalie
5b
og Heidi 5a) Gikk en tur der
slaget om KK sto, de lette
etter gjenglemte skatter. De
fant
jammen meg skyggelappen
hans. KK bes kontakte
redaksjonen for å få den
tilbake.

Måkefangerne fra 5 klasse
Måkene på Hudøy lever et farlig
liv når Lørenbarna inntar øya. Hele
TRE måker havnet i buret når 7
gutter og en jente på Høgda dro på
måkejakt igår. Men de som tror det er
synd på måkene kan puste lettet ut,
måkene ble sluppet ut og var helt
uskadd, forsikrer barrna.

Andre klasse ventet
med
Godtedagen til igår - for
Et godtebord (bildet tatt
Før ”gribbene” kastet
seg
over bordet

Tomas og Marie
vant
skytekonkurransen

En sensasjon!!
Det er bilde av
Elisabeth i avisa

Live fotballkamper på Hudøyradioen
Mange foreldre hadde glemt at det
var fotball-EM da de meldte seg på til Hudøy.
Med live overføring fra Hudøyradioen har
behovet blitt dekket. Tobias 5b, Sindre 5B,
Tobias 6b, Joachim i 5A og Simen 6A har
kommentert med innlevelse og teft. Spesielt
foreldrene på Roa har fulgt nøye med.
Her er Simen og Tobias

34 skyttere møtte opp
for den store
skytefinalen. Med tre
Størrelser på
ballongene mente
alle unntatt sjuende
at dette ble veldig
rettferdig. Det ble en
veldig jevn batalje
før Tomas 7B og
Marie 6B gikk av
med seieren.

Sett og hørt
- Sigurd og Marie i 6b mistet En tann hver.
Nå går de rundt med blodige munner og
skremmer vett av alle de møter. Hevnen er
hevnet; 6 klasse slo tilbake med en grusom
hevn. Uten at de voksne visste noe, snek de
seg ut ved 5 tiden og kastet seg over teltene
på Stranna, strødde brødsmuler i soveposene
og dro opp telt - pluggene. Blir hevnen
hevnet.

Hyllest til SFO.
Førsteklasseforeldre, andreklasseforeldre,
tredjeklasseforeldre, fjerdeklasseforeldre,
femteklasseforeldre, sjetteklasseforeldre,
syvendeklasseforeldre; på hver sin måte, av
hele sitt hjerte gir vi dem vår fulle,
oppriktige og ikke minst velfortjente
hyllest; Pål, Astrid, Tor-Erik,
Anne Lene, Åsmund, Anne,
Marianne, Silvana, Linda, Kristine, Sjur
og Moa.
LØREN SFO, ALDRI EN DAG UTEN!

