
Lassa skole Uke 38

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

★ Fredag 23.09 skal vi på på forfatterbesøk på Sølvberget.

Forfatter Selma Lønning Aarø skal presentere boka “Milla

redder Amazonas”. Vi går ned til byen og tar bussen tilbake.

Ta på gode klær/sko og ta med god matpakke.

★ Vi har nå tatt imot fem kjekke ungdommer fra Bergeland

videregående skole. De har praksis som barne- og

ungdomsarbeidere hos oss. De skal være sammen med oss

tirsdager og onsdager frem til våren.

★ Tirsdag 27.09 blir det aktivitetsdag for hele skolen. Da

blander grupper på  alle trinn og har Stjerneorientering med

poster. Vi blir ute store deler av dagen, så det er viktig å kle

seg etter været. Ha med god matpakke.

★ Minner om at alle må fylle ut godkjenningsskjema som ligger

digitalt på skolens hjemmeside under “lenker”. Her er en

direkte link.

★ Nå er høsten på vei så husk regntøy på skolen, og fyll opp

skiftetøy-kassen.

September:

18. Lias

22. Lisa

25. Sonja

Denne uken skal vi øve på:

❖ Jeg kan snakke på en fin måte med klassekameratene mine

❖ Jeg kan gå fint med tur-vennen min.

❖ Jeg kan si hvilken farge jeg liker og spør andre hvilken farge de liker på

https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701529&shortname=1103_701529&securitylevel=3


engelsk.

På skolen 19.september- 23.september :

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Norsk

Matte

Musikk

Krle

Gym

Engelsk

Stasjoner

Tredeling

- norsk

-norsk

-matte

matte

Norsk

Natur/samf.

Kunst- og håndverk

Forfatterbesøk på

biblioteket.

Lekser 19.september - 23.september:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Leseark

Skriv:

oppgaver på ark

Øv på øveorda!

Leselekse:

Leseark

Mattelekse:

oppgaver på ark

Øv på øveorda!

Leselekse:

“småbok”

Øv på øveorda!

Leselekse:

“Småbok”

Leksene samles inn.

- leseperm

- “småbok”

- mateperm

Praktisk lekse: sjekk at du har nødvendig utstyr i pennalet.

Uke Øveord

38 om
ble
meg
blir
mer

Vi ønsker alle en fin uke!

Hilsen oss på andretrinn;  Eline, Hannah, Edith, Anette og Amelia.


