Lassa skole

Uke 49

2. trinn

Informasjon til hjemmet:

★ Nå blir det julestemning på 2. trinn! Vi har mye å glede oss til fremover og vi har mange hyggelige overraskelser

Månedens
bursdagsbarn

Desember

og aktiviteter til elevene gjennom hele adventstiden på skolen. Vi tyvstartet julesesongen allerede på fredag da
vi plutselig fikk en gave fra julenissen med pepperkaker, julebrus og saft. Vi storkoste oss mens vi kom i
julestemning med filmen “Angela`s Christmas”.
★ Vi har sendt inn bidrag til Aftenbladets juletegnekonkurranse. Elevene jobbet konsentrert og grundig med
arbeidet sitt, så nå venter vi i spenning på om det vanker premie til klassenes fellesbilder eller enkeltelevers
arbeid…. Følg med på Aftenbladet i desember. Uansett premie eller ei, vi hadde det veldig kjekt i prosessen.
★ Elevene jobber generelt veldig godt i arbeidsøktene på skolen, men vi opplever at noen glemmer å gjøre MSØ leksene sine. Sjekk gjerne at ditt barn får jobbet med MSØ hjemme når det står på planen.
★ Frøya skal flytte og har sin siste dag i 2B fredag 4. desember. Vi kommer til å savne henne veldig, men ønsker
henne riktig lykke til på Randaberg og Goa skole.

30. Isak Elle
31. Hans

Lekser 30. nov - 4. desember
til tirsdag

til onsdag

til torsdag

til fredag

Norsk

Les småboka di.
Foreldre signerer.

Les småboka di.
Foreldre signerer.
Husk grønn konvolutt!

Oppgaveark “Den tykke
grisen”.

Les 15 min. i egen
bok.

Matte

Jobb 15 min MSØ.
Stopp når du kommer
til “Bli bedre”.

Jobb 15 min. på MSØ.
Stopp når du kommer
til “Bli bedre”.

Hvis du er ferdig med
MSØ, kan du jobbe 15
min her: kap. 7
eller her: Sudoku

Ark. Gjør minst tre sider.
* Alle gjør
** Middels (valg)
*** Vanskeligere (valg)
Hvis du er ferdig med
Husk:
MSØ, kan du jobbe her:
- Alle skriftlige lekser
Tekstoppgaver Velg
må legges i sekken.
nivå. Gjør 5 oppgaver.
- Legg småbok i sekken

Engelsk My school

My week

My week oppgaver.

Ekstra

MSØ til “Bli bedre”

Les 15 min i egen bok.

Pokemonmatte

Hilsen oss på andretrinnet
Tone Kristin, Camilla, Jørn og Markus.

Jobb 10 min. på
MSØ.
Stopp når du kommer
til “Bli bedre”.
Hvis du er ferdig
med MSØ, kan du
jobber her: kap. 7

Multi nettoppg.kap. 7

