--

Ukeplan for 3.trinn uke 25
Tlf: 63 88 71 10 (sentralbord)/63 88 71 23 (personalrom) 63887121 (SFO)

Tlf. arbeidsrom lærere: 47795806 og 47795813

Kontaktlærere:
hannie.mie.nadden@fet.kommune.no
helene.volden@fet.kommune.no
Lærer:
oddlaug.kathrine.karlsen@fet.kommune.no
Sentralbord:
inger-lise.haga@fet.kommune.no

Mål:
Jeg kan navnet på de fire regneartene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
Jeg har orden i sekken og pennalet mitt.

Tid:

8.30-11.00

MANDAG

Stasjoner
Hvis du har
glemt å levere
skolebøker MÅ
du ha de med i
dag

11.00.11.45
11.45-12.45

STOREFRI
Fotballkamp
7. trinn mot
lærerne.
Elevene er
heiagjeng.

TIRSDAG

Mattedag med
1. – 4. trinn

STOREFRI
Musikk
Ninas siste dag.

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Rydde, flytte
og vaskedag.

Øve til samlinga
i morgen.

Fellessamling
i gymsalen kl.
08.45.

«Kino» hos 3A.
Avslutning for
Oddlaug,
Hannie og Ann
Trine som ikke
skal være med
oss til 4. trinn.

STOREFRI
Kunst og
håndverk 3A
Norsk 3B

12.45 –
13.45

STOREFRI
Kunst og
håndverk for
3B og norsk
for 3A

Sommerbingo
og kos i
klasserommet
Det er lov til å
ha med en brus
og litt godteri i
tillegg til
matpakka.
Skoledagen
avsluttes kl. 11,
men SFO er
åpent som vanlig.

.

Slutt 13.45

Slutt 12.45

Slutt kl. 13.00

Slutt kl. 13.00

Slutt 11.00

Hurra for sommerferiebarna: Hedda 24.6., Olava 6.7., Aurora 7.7., Synne 27.7.,
Emrik 29.7. og Adine 3.8. HURRA, HURRA, HURRA!

LEKSER UKE 25
 Lesebingo (leveres senest fredag)
 Ukelekse: Rydd sekken og pennalet ditt.

Informasjon til foresatte:
•

•

Siste dagen avsluttes skoledagen kl. 11. Det er mulighet for å være på SFO frem til
vanlig skoleslutt kl. 13. Gi gjerne beskjed hvis noen ønsker det. SFO er åpent til kl. 17
som vanlig.
Takk for flotte gaver, blomster og gavekort som vi lærerne fikk på sommerfesten.
Veldig hyggelig! Fantastisk at alle stiller så vi får en så fin kveld. Sommergruppa hadde
laget et fint arrangement og SFO var veldig fornøyd med opprydningen😊

Goooood sommerferie fra Nina, Ann Trine, Hannie, Oddlaug og Helene

