UKEBREV
3. trinn - Uke 48
Timeplan:
Mandag
Lesekvart
Samling

08.30
09.45

Tirsdag
Lesekvart
Samling

Onsdag
Lesekvart

Torsdag
Lesekvart
Samling

Uteskole
Tema

Tema

Matte

Oppstart av nytt
tema

10.00
10.45
11.45
12.45

Pause

Tema

Tema: Engelsk
/gym
Mat og storefri

Matte

Pause

Tema
Kunst og håndverk

Pause

Mat og storefri

13.00
14.00

Fredag
Lesekvart
Samling

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

Tema: Engelsk
/gym
Tema
Ferdig 13.00

Ferdig 14.00

Pause

Pause

Tema

Tema

Mat og storefri

Mat og storefri

PALS

Matte
Ferdig 12.45

SPT med Alex

Pause
Musikk

Bibliotek
Ferdig 14.00

Ferdig 13.30

Se fredagshilsen
på hjemesiden

Informasjon:
Vi starter opp med ny temaperiode: «Det trenger ikke å koste så mye» der vi skal jobbe med gjenbruk, redesign og
restemat i lys av bærekraft. De to første ukene skal vi ha fokus på matsvinn, blant annet: Hvorfor kaster vi så mye
mat? Hvordan kan vi kaste mindre mat? Hvor kommer maten fra? Vi skal reflektere, eksperimentere og være
kreative 😊
På ukeplanen ser dere at det står SPT med Alex. Miljøarbeider Alexander Bommen er hos oss for å jobbe
forebyggende med sosial kompetanse en time i uka i en periode.
Denne uken starter Mahmoud i klassen vår! Det blir veldig hyggelig, og vi vet at barna kommer til å ta han
kjempegodt imot!
Husk å sende med leksa i sekken på fredag!

Ukas bursdager

LEKSER

LÆRINGSTEMA
Ukas SmArt:

Ansvarsbevissthet: Når vi tar ansvar for det vi
gjør og passer på det vi har
Norsk:
 Fagtekst, lister, oppskrifter og
leseforståelse

Leseforståelse: Les tildelt leseark to ganger hver dag, og svar
på spørsmålene på baksiden i løpet av uka. Vi smaler inn
leksa på fredag
Pass bokstavformingen: skriv bokstavene riktig vei, og unngå
å blande store og små bokstaver.

Matematikk:
 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

