1.– 2. KLASSE UKE 40
Praktisk info:
• Mandag uteskole. Vi Går til Kovvatnet. Vi kommer til å lage bål, så de som ønsker kan gjerne ha grillmat.
• Tirsdag: vanlig arbeidsøkt med eget arbeid og presentasjoner, gym i 2. økt – husk å gi beskjed hvor barnet skal etter
gym/svømming.
• Onsdag: vanlig arbeidsøkt. 2. økt engelsk/kulturfag
• Torsdag: hver torsdag framover har vi samlesing mellom 9.00-9.30 med 7. trinn etter det vanlig arbeidsøkt, 2. økt
språkleker og arbeid på nettbrett med 1. trinn, 2. trinn lager klokke
• Fredag: skriv med kongen, oppsummering av uka.
• Beskjeder på Transponder må komme før kl. 8.30 (om det gjelder skoledagen) eller før kl. 14.00 (om det gjelder
hjemreise), bortsett fra tirsdager og fredager – da må det komme før kl. 11. Dersom det er beskjeder vi må ha
umiddelbart, må dere ringe til skolen for å gi beskjed i tidsrommet midt på dagen.
• Husk å sørge for klær etter været og skifteklær. Riktige klær gir gode opplevelser
• OBS!: hold av datoen: 27.10.22 kl. 17.00 Høstkafé hos 1.-2. trinn 😊
• Ukas sang: (395) Superbarna-Vi elsker høsten - YouTube
• Uke 41 høstferie

Hilsen oss på 1.-2.trinn
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Kl. 8.30 – 9.00

MANDAG
03.10

TIRSDAG
04.10

ONSDAG
05.10

TORSDAG
06.10

FREDAG
07.10

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Samlesing med 7. trinn

«Skriv med Kongen»

1. arbeidsøkt

Basisfag

Basisfag

Vi går til Kovvatnet.

(norsk, matematikk, digitale
verktøy)

(norsk, matematikk, digitale
verktøy)

Kl. 11.15-11.45
Husk håndvask!

Lunsj - BÅL

Lunsj

Lunsj

Kl. 11.45 – 12.45

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Gym
1.-3. trinn

Engelsk/Kulturfag

Kl. 9.00 – 11.15

2. arbeidsøkt
Kl. 12.45 – 14.00
Vi vasker hendene med en
gang vi kommer inn på
skolen etter friminuttet!

Uteskole

Uteskole –
vi går inn rund 14.00 for å
skrive i uteskoleboka

Vi lærer om engelsk
språklige land

Basisfag
(norsk, matematikk, digitale
verktøy)

Ukesoppgaver

Lunsj

Lunsj

Friminutt

1.trinn: språkleker og
nettbrett
2.trinn: lage klokke

Fruktpause kl. 13.00

Kl. 14.15 – 14.45

Vi gjør ukas oppgaver

Vi gjør ukas oppgaver

Vi gjør ukas oppgaver

Vi gjør ukas oppgaver

Hjem/SFO

God
Høstferie
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