
Lassa skole, Uke 47

og 48

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

“Vått og kaldt og breiflabb over alt……… Ja passer med

Knudsen og Ludvigsen nå. Fint å se at så mange har godt med klær med

seg. Husk å sjekke i sekken hver dag, for plutselig dukker det opp våte

klær og nye trengs i skiftetøyet😀. Ellers vil vi takke for premier til

leselotteriet. Vi leser hver dag for elevene, og elevene kikker og leser

selv i bildebøker.

Så:

★ Omvendt julekalender. Sjekk infoskriv på slutten av ukeplanen.

★ Gratis svømming for alle elever i barneskolen. Kort som bevis

ligger i postmappen.

★ Brannøvelse: Det blir varslet brannøvelse på tirsdag 22. nov. kl.

09:30.

★ Kosedyrdag fredag 2. desember.  Elevene tar med et kosedyr

hver, så lager vi en kjekk dag sammen!

★ Julefrokost: Sett av torsdag 8. des kl 08:00 til ca kl 09:30. Vi

startet denne dagen i mediateket. Det er bare å glede seg. Mer

informasjon kommer

★ Vi trenger tomme syltetøyglass vasket og uten etikett. Fint om

alle tar med seg ett hver innen desember. Vi tar gjerne imot

flere! Tusen takk🎄✨

★ I Skole/hjem: Bokstavinnlæring: I uke 47 repetisjon av Ff Åå

Rr Uu Vv Ææ Yy Dd og i uke 48 er det Øø og Hh.

Leseark: Les hver dag.

November:

7. Elias

9. Maria

15. Olav

25. Håkon



Ukene 47 og 48 øver vi på:

❖ Jeg kan navnet på alle i måne -og solrommet

❖ Tall til mengder, og mengder til tall. Nå opp til 10

❖ Norsk:  Lytte ut lydene i ord, peke på bokstavene i ord og skrive bokstavene.

Uke 47: Repetisjon: Ff Åå Rr Uu Vv Ææ Yy Dd Uke 48 Øø og Hh.

Uke 47

På skolen 21.november - 25.november:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 8-tallet

Symbol og mengde

Norsk:

Repetisjon av

bokstaver vi har

lært.

Sosial kompetanse

/Samling

Brannøvelse.

Matte: 8-tallet

symbol og mengde

Stasjoner

Tredeling:

gym, matte,

norsk:

Repetisjon av

bokstaver vi har

lært.

Norsk:

Repetisjon.

Kunst & håndverk

akvarell

Sosial kompetanse

/ Samling

Matte: 9-tallet

symbol og

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles

inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Matte: 9-tallet

symbol og

Uteskole!

Lekser 21.november - 25.november:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 11.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør øverste del av

siden.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 11.

Matematikk:

Ark: Tall, rekkefølge og

mengde

Leselekse:

Øv på leseark 11.

Finboka:

Gjør nederste del av

siden.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene, Finboka

og Flaskeposten oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Spiss fargeblyantene dine



UKE 48

På skolen 28.november - 2.desember:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 0-tallet

symbol og

Norsk:

Innlæring av

bokstaven Øø.

Sosial kompetanse

/Samling

Matte:0-tallet

symbol og mengde

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk: Hh

Norsk:

Fortsette med Hh.

K&H:

Jul

Sosial kompetanse

/Samling

Matte: 10-tallet

symbol og

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles

inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Kosedyrdag

Ta med deg et

kosedyr

Lekser 28.november - 2.desember:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 12.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør Finboka med

bokstaven Øø.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 12.

Matematikk:

Ark: Tall, rekkefølge og

mengde

Leselekse:

Øv på leseark 12.

Finboka:

Gjør Finboka med

bokstaven Hh.

Husk skriveretningen og

gjør så fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene,

Flaskeposten og Finboka

oppi skolesekken.

Praktisk lekse: Husk å si god morgen til de du møter på vei til skolen.

Vi ønsker alle en fin uke! Hilsen oss på førstetrinnet;

Siri, Nina, Heidi og Aina



OMVENDT JULEKALENDER PÅ LASSA

For trettende året engasjerer Lassa skole seg i solidaritetsarbeid gjennom den

skolerettede bistandsorganisasjonen Hei Verden.

Det er et stort engasjement, blant både store og små på skolen. Årets elevråd

er i gang med forberedelsene til årets «omvendte julekalender». Tanken bak

«omvendt julekalender» er å la elevene få mulighet til å vise solidaritet med

barn i nød ved selv å gjøre en konkret innsats.

Omvendt julekalender på Lassa innebærer at hver elev bruker resten av

november måned til å tjene en krone eller ti (eller så mye en vil) ved å gjøre en

liten jobb hjemme, eventuelt gi noe av ukepengene sine, pante flasker eller

lignende.

Nytt fra i fjor er en fin løsning som både ivaretar tradisjonen med de grønne

konvoluttene og overgang til bruk av kontantfri betaling.

Skolen bruker de grønne konvoluttene, for å holde på en tradisjon vi kjenner og

liker. I stedet for å legge penger i konvolutten, bes foreldre om å vippse ønsket

beløp til skolens Hei-verden nummer som er #560347. Beløpet noteres på en

lapp og legges i den grønne konvolutten. De som vil, kan tegne penger og legge

oppi. Elevene får med hjem konvolutt i midten av november.

Konvolutten leveres til kontaktlærer innen 1. desember. I adventssamlingen i

klassene trekker vi hver morgen en konvolutt. Hver skoledag i desember vil

klassene se en filmsnutt om hvordan det er å være barn/ungdom i Bangladesh,

som er det landet årets beløp gis til.

Hilsen Elevrådet


