UKEBREV
3. trinn - Uke 50
Timeplan:
Mandag
Lesekvart
08.30
09.45

Samling

Tirsdag
Lesekvart
Samling

Tema

Tema

Onsdag
Lesekvart

Torsdag
Lesekvart
Samling

Fredag
Lesekvart
Samling

Matte

Tema

Uteskole
Kunst og håndverk

10.00
10.45

Pause

Pause

Pause

Pause

Tema

Tema: Engelsk
/gym
Mat og storefri

Tema

Tema

Mat og storefri

Mat og storefri

PALS

Matte
Ferdig 12.45

Mat og storefri
11.45
12.45

Matte

Pause
13.00
14.00

Tema: Engelsk
/gym

Ta med noe
varmt å drikke,
og mat til bålet
(hvis du vil) og
en vedkubbe.

Ferdig 13.00

SPT med Alex

Pause
Musikk

Bibliotek

Ferdig 14.00
Ferdig 14.00

Ferdig 13.30

Se fredagshilsen
på hjemesiden

Informasjon:
Vi fortsetter med tema og skal videre jobbe med gjenbruk der elevene blant annet skal lage sin egen julegenser.
Onsdag deltar vi på digitalt bærekraftsmøte med FN-sambandet som stiller med Erna Solberg, Victor Solberg,
Marcus og Martinus og flere kjente fotballspillere. Derfor blir vi på skolen, og har uteskole der den dagen.
Vi lager julegensere på skolen. Mange har tatt med en brukt genser eller t-skjorte som kan dekoreres. De som ikke
har noe hjemme de kan bruke, skal vi forsøke å hjelpe med å finne noe på skolen.
Ukas bursdager
12. Mathilde

LEKSER

LÆRINGSTEMA
Ukas SmArt:

Kreativitet: Når vi tenker nytt og finner nye og
gode løsninger
Norsk:
 Fagtekst, lister, oppskrifter og
leseforståelse




Les sangteksten «Tenke på en venn». En fin tekst i en
litt annerledes juletid, som vi skal øve på frem mot
jul.
Gjør oppgavene i hjertet på arket.

På 3. trin leser alle forskjellig. For noen kan det bli mye tekst,
men da kan de lese sammen med en voksen.
Tips: hør på sangen i forkant

Matematikk:
 Måling – standardiserte og ikkestandardisterte måleenheter
English:
 Food and vegetables
Tema:
- “Det trenger ikke å koste så mye”

Skolens hjemmeside:
www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole
SkoleSMS (ved sykdom eller andre beskjeder til dagen – send sms før kl.08.00 med fraværsgrunn):
Send [trinn] [tekst] til 594 44 206. Eks: «3 Per er syk i dag. Hilsen Kari.»
Maja:
e-post: maja.nyhus.leines@faerder.kommune.no
Tlf.: 92459234
Hanne:
e-post: hanne.deberitz@faerder.kommune.no
Tlf.: 454 12 316

Vennlig hilsen Jeanette, Lars, Emma, Maja og Hanne

