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Turdag på tirsdag. Husk å kle deg etter været. Det blir bål på turen.

Ta gjerne med noe grillmat, og noe godt å drikke. Husk å ta med deg

en vedkubbe om du har dette hjemme.

Nå nærmer vi oss desember og juleforberedelser. Vi ønsker at

elevene tar med seg et rent glass med lokk (må rommer minst 4

dl). Ta det med på skole i løpet av uka.

Husk at frist for å melde seg på sfo i juleferien er satt til

9.desember.

Klassene på 2. trinn vil ha julefest med foreldre hver for seg.

2C mandag 6. 12. kl 17-19

2A tirsdag 7. 12. kl 17-19

2B onsdag 15. 12. kl 17-19

Invitasjon kommer på egen lapp.

Dette holder vi på med på skolen denne uka:

Norsk: fokus på rettskriving (stor bokstav,

punktum, spørsmålstegn). Kunne si og skrive

månedene.

Matematikk: Symmetri

Engelsk: Merry Christmas

Ukas faglige mål:

Norsk: Jeg kan skrive med små bokstaver,

bruke punktum og stor bokstav når jeg

skriver. Jeg kan skrive og si de 12

månedene vi har i riktig rekkefølge.

Matte: Jeg kan tegne inn symmetrilinje i

symmetriske bilder.

Ukas sosiale mål: VI GÅR FINT NÅR VI SKAL GÅ

PÅ REKKE TIL GYMSALEN, FOAJEEN M.M.

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

NORSK:

Les zeppelin side 100. Les teksten

høyt sammen med en voksen 3

ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 101. Les

teksten høyt sammen med en

voksen 3 ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 102. Les teksten høyt sammen

med en voksen 3 ganger.

NORSK:

Gjør skriveleksa som ligger i leksemappa di. Husk

at du skal skrive hvert ord 3 ganger. Husk å følge

bokstavhuset og pass på at du skriver

bokstavene riktig.

NORSK:

Les zeppelin side 103. Les teksten høyt

sammen med en voksen 3 ganger.

MATTE: Gjør begge sider på matte-arket i

mappa.
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