
Lassa skole, Uke 35

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Takk for fine og gode Bli-kjent-samtaler. Det har vært en veldig

fin skoleuke med ivrige og flinke 1. klassinger. Uteskole på

fredag som var, ble inneskole sammen med fadderne.

Så:

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

drikkeflaske og gode klær.

★ Foreldremøte: Husk foreldremøte onsdag 31.august kl. 18.00.

Starter i mediateket og fortsetter i SOL-rommet.

★ Bursdager: Det er veldig hyggelig om alle jentene/guttene i

rommet til den som har bursdag blir invitert i selskapet. Dere

kan og invitere venner fra det andre rommet. Da  er det fint om

denne invitasjonen deles ut hjemme.

★ Skole/hjem: Vi er nå igang med bokstavinnlæring. Denne uken er

det konsonanten Ss vi lærer. Vi legger mest vekt på de små

bokstavene. Mange elever, ser vi, har allerede lært de store

bokstavene.  F.eks. når de skriver navnet sitt.  Fra uke 36

har vi to bokstaver i uken.

Elevene vil få hjemmearbeid i Finboka. På forhånd takk for dere

følger opp og hjelper til.

★ Mandag 5.september blir det fotografering på skolen.  Fotograf

kommer. På 1.trinn blir det trinnbilde + portrett.  Dere hjemme

får tilbud om å kjøpe bildene.

August:

31. Stefan

September:

1. Frøya M.B.

13. Brede T-G.

16. Mikkel

22. Sonja

23. Luna



Denne uken skal vi øve på:

❖ Å bli kjent med en ny venn i klassen.

❖ Å sortere etter linjeform

❖ Retningen venstre

❖ Lytte ut lydene i ord, peke på bokstavene i ord og skrive bokstavene til Ss.

På skolen 29.august - 2.september:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Ny bokstav:

Ss

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk

Norsk:

Forts. med Ss

Kunst &

håndverk

(k&h)

Sosial

kompetanse /

Samling

Norsk

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene og

Finboka samles

inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Uteskole!

Lekser 29.august - 2.september:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Bildeark: Samtal om

bildet i leksepermen.

Forslag til spørsmål

står på arket.

Finboka:

Gjør siden om Ss.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Matematikk:

Ark: linjeformer

Ekstra for de som har

lyst å gjøre noe mer:

Baksiden av arket:

sammensatt linjeform

Bildeark: Ta gjerne

en gjennomgang en

gang til på

bildearket.

Husk å få

“Postkassen”

m/leksepermene og

Finboka oppi

skolesekken.

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.


