
Lassa skole, Uke 34

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Takk for sist og for en veldig fin oppstart!

Ser frem til “blikjentsamtaler” denne og neste uke.

Så:

★ Melk: Det kan gå noe tid før betaling er registrert og

melken blir levert til ditt barn. Vi vil oppfordre dere til å kun

velge én type melk, altså samme melk hver dag i uken. Dette

vil gjøre måltidsopplevelsen bedre både for barn og voksne

★ Uteskole: Det blir uteskole på fredag. Husk god matpakke,

drikkeflaske, sitteunderlag og gode klær.

★ Praktisk info: Husk å sjekke presentasjonen med praktisk

info som ligger i høyre marg på 1.trinn sin hjemmeside.

★ De første ukene vil vi bruke på å bli godt kjent med

hverandre. Vi vil i tillegg ha fokus på begrepstrening.

Foreldremøtet er 31.august kl. 18 - ca.20.

August:

31. Stefan

Denne uken skal vi øve på:

❖ Jeg skal bli bedre kjent med en ny venn i klassen.

❖ Jeg skal kunne sortere etter farge, størrelse og antall.

❖ Jeg kan kunne skrive bokstaven og si lyden til Ii.



På skolen 22.august - 26.august:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Ny bokstav: Ii

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk

Norsk

Kunst &

håndverk

(k&h)

Sosial

kompetanse /

Samling

Norsk

Stasjoner

“Postkassen”

m/leksepermene

samles inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Repetisjon av

ukas bokstav:

Ii

Uteskole!

Lekser 22.august - 26.august:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Bildeark: Samtale

om bildet i

leksepermen. Forslag

til spørsmål står på

baksiden.

Matematikk: Ark i

matteperm

Ekstra for de som har

lyst å gjøre noe mer:

Bildeark: Ta gjerne

en gjennomgang en

gang til på

bildearket.

Rydd rommet ditt og

sorter lekene dine

på en god måte.

Praktisk lekse: Fortell om en du har blitt kjent med.

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

Siri, Nina, Heidi og Aina


