1. trinn uke 35
Informasjon:
•

•
•
•

•
•

•

Vi er veldig imponert over alle elevene etter
første uka. Elevene er kjempeflinke til å
tilpasse seg og de er hyggelige med
hverandre.
Skoledagene fra 08.30-13.00 hver dag inntil
videre.
Alle må ha mat, drikke, pennal, innesko,
skiftetøy og klær for vær. Ikke alle har
innesko enda. Merk alt tøy med navn.
Elevene får en blå postmappe som alltid skal
ligge i sekken. Fint om dere foresatte ser i den
hver dag, selv om det meste av informasjon
kommer på Hjemmesiden til Oserød skole.
Vi delte ut klasselister på torsdag. Se i blå
postmappe.
Pennal: Alle har flotte pennal, men de trenger
kun blyant, viskelær og fargeblyanter. Resten
av innholdet kan legges hjemme. Det blir
mindre å fikle med når vi jobber med skrive- og
tegneaktiviteter.
Nasjonal hodelus kampanje uke 35. Les info på
hjemmesiden og sjekk daglig.

Ukas mål:
Bli kjent på
skolen.
Bli trygg på
skolen.
Lære navn på
lærerne og
klassekameratene
Bli kjent med
skole rutinene.
Vaske hender og
holde avstand.
Være en god
venn.

Ukelekse: (Gjøres innen fredag.)
Rødt hefte: Snakk sammen med en voksen og gjør oppgavene om “Familien min” og “Tall
om meg”.
Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

Lesing og
skriving

Regning
Fortell de hjemme om hva som foregår i Hundremeterskogen.
Fortell hvem du har lekt med og hva vennene dine heter.
Muntlig

Ukas ord og uttrykk: Snakk med en voksen om disse ordene og hva det betyr.
Høy og lav
Foran og bak
Under og over
Ved siden av og mellom
I og oppi

Timeplan uke 35:
Mandag
Samling
08.30 – 08.45
1 økt
08.45- 09.45

samling
Tema

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

samling

samling

samling

samling

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Lek i
Hundremeterskogen

Lek i
Hundremeterskogen

Lek i
Hundremeterskogen

Lek i
Hundremeterskogen

Friminutt
09.45- 10.05
2.økt
10.05-11.05

Tema

Spising
11.05- 11.25
Friminutt
11.25-11.45
3 øk
11.45-13.00

SFO/ hjem

Lek i
Hundremeterskogen

SFO/ hjem

SFO/ hjem

SFO/ hjem

SFO/ hjem

SFO/hjem

Ved sykdom send beskjed til SkoleSMS
Mobilskole: Send SMS til 594

www.oserodskole.no

44 202 “1 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.”
Tlf team 1: 40821959 (ikke sms)

Vennlig hilsen team 1

