UKEPLAN UKE 24.
MANDAG 14.06.2021

TIRSDAG 15.06.2021

Idrettsdag

Idrettsdag for hele
skolen
Ta med ekstra vann,
ullklær, treningsklær,
bålmat og kakao for de
som ønsker.
Det blir aktiviteter
oppe ved travbanen
hele dagen.
Lunsj. Ha med bålmat,
kakao og ekstra vann.

Utetid

Oppstart på tavla
Stillelesing
7. klasse: Besøke
ungdomsskolen.
Klasse D kl 11.00-12.30
Klasse E kl 13.00-14.30

ONSDAG 16.06.2021

FREDAG 18.06.2021

Sykkeldag

Telttur

Telttur

Sykkeldag for 6. og
7. klasse

Sykkeltur til
Gåsfjorden med
overnatting

Siste skoledag.

Ta med sykkel,
hjelm og nok vann.

Vi spiser frokost,
rydder sammen og
sykler hjemover.

Send med klær etter
været.

Lunsj. Ha med vanlig
matpakke og drikke.

Lunsj. Ha med vanlig
matpakke og ekstra
vann.

Lunsj. Ha med vanlig
matpakke og drikke.

Utetid

Utetid

Sykkeldag

Overnattingstur i
Gåsfjorden.

Se egen info

6. klasse (og halve 7.
klasse): Ulike aktiviteter
sammen med Bendik

Utetid

Idrettsdag

TORSDAG 17.06.2021

Lunsj kl. 11.30. Skolen
ferdig kl. 12.00.

God sommer!

Overnattingstur til
Gåsfjorden

UKEPLAN UKE 24.

Praktisk info:
- Servering av frokost alle dager fra kl. 08.30-09-00. HUSK AT DE SOM KOMMER TIL SKOLEN RETT FØR KL.09.00, MÅ SPISE FROKOST
HJEMME. Elevene får også servert frukt tidlig på dagen.
- Vi må få beskjed om hvor elevene skal etter skolen innen kl. 14.30 mandag-torsdag, og kl. 09.00 fredag.
- På mandagen har vi idrettsdag, og blir oppe ved travbanen hele dagen. Elevene skal gjennom ulike aktiviteter, så de må ha med
seg treningsklær, joggesko, og det er viktig at ALLE har med seg varme skifteklær og regnklær til de er ferdig med aktivitetene. Det
er meldt regn, så elevene blir våte. Det blir bål i lunsjen, så elevene kan ha med seg noe og grille om de ønsker. Det er også lov til å
ha med kakao. Det er viktig at elevene får med seg nok vann til aktivitetsdagen. Husk å sende med flaske!
- Onsdag har vi sykkeldag, og tenkte å sykle til Sortland. Alle tar med sykkel, hjelm og nok drikkevann. Husk å sende med flaske!
Sykkelen kan stå igjen på skolen til torsdag, når vi skal sykle til Gåsfjorden.
- Torsdag drar vi på telttur til Gåsfjorden. Send med en liten sekk til sykkelturen, så elevene kan ha med vann, lunsj og evt.
skifteklær. Den store sekken tar vi i bilen bort til Gåsfjorden. Vi ønsker å ha avslutning for 6. og 7. klasse i Gåsfjorden, og inviterer
dere foreldre til å være sammen med oss fra kl. 17.00-18.30. Vi skal grille/båle, så alle tar med det de selv ønsker å spise. Etter
elevenes ønske, vil de ikke ha noen underholdning, men heller ha noen felles leker med dere foreldre. På fredagen sykler vi tilbake
til skolen så tidlig som mulig, slik at vi rekker å ønske resten av skolen «god sommer!» Se eget infoskriv om Gåsfjorden.

Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt.
Hilsen Christine, Bendik og Simon

