
Uke 25
Hei alle sammen! 
Da var vi endelig kommet frem til siste innspurt og vi håper at 
også deres år har gått velsmurt. 
Vi på 4.trinn med våre flotte elever, er nå klare for å å 
gjennomføre det siste skoleuke krever.
Vi rydder i hyller, i bøker på loft og i kjeller - det blir derfor lite tid 
til gutte- og jentespreller. 
Rekorddag og info om skoletur til uka, det finner dere på neste 
side så snart denne er avduka. 
Vi håper dere alle har hatt et strålende år, vi gleder oss masse til 
høsten og neste år. 
Forandring fra høsten for både store og små det vil bli, vi håper 
vi ser Erik og Marit igjen på vår sti. 
Tusen takk for innsatsen, samtaler og latter, dere vil alltid bli 
husket som noen fantastiske skatter. 
Eleven vår Mats ønsker vi god tur og lykke til fra vår elevmasse, 
vi håper du får et fantastisk opphold i Etiopia og at vi ser deg til 
7.klasse. 

Takk kjære foresatte for det dere gjør for barna deres, vi setter 
pris på gode samarbeid og tilbakemeldingene deres. 

Hilsen Kevin, Kari, Torun, Marit, Erik, Øyvind, Serhat og Jorunn



Dag for dag
Mandag (nesten en vanlig mandag)

Vi skal rengjøre våre Chromebook for neste år. Ta med 
Chromebook og lader på skolen, så skal vi sammen vise 
hvordan vi enkelt rengjør dem. Vi lagrer dem på skolen til 
etter sommerferien.
Ta med gode sko - vi skal ha en del aktiviteter utendørs. 

Tirsdag (nesten en vanlig tirsdag)

Ta med godt humør og alt du 
trenger for å gjennomføre en god 
tirsdag :) Gjerne gode sko for 
uteaktiviteter.

Lillelørdag

Vi har en dag som er tredelt mellom musikk, gym og 
kunst & håndverk. 

Torsdag (rekorddag med grilling)

Vi gjennomfører en rekorddag sammen med hele 
skolen fra kl.9 - 11. Det er haugevis med muligheter 
for å ta noen rekorder denne dagen. Det er lurt med 
gode sko og ei vannflaske.
Ta med dere godt med niste. Vi fyrer opp grillen for 
alle, men ta med deres egen grillmat hvis dere 
ønsker det.

Fredag (siste skoledag)

Turdag! Vi møtes ved bommen kl.08.30. Kle dere 
etter været - vi gjennomfører en fantastisk tur 
med fokus på livet i fjæra. Ta med godt med 
niste, drikke, hov og krabbesnøre - vi ordner med 
“akvariebokser”. Det er tillatt å ta med seg ei lita 
brus og litt snacks på denne turen :)


