UKEPLAN FOR 2. KLASSE, SKOLEÅRET 2020/21. UKE 23

0845-1000
Spisetid
1000-1030

Mandag

Tirsdag Onsdag

Husk at vi skal
være på 3.
klassens
klasserom.
Matematikk

I dag er vi
på 4.
klassens
klasserom
�

Nytt kapittel:
Statistikk

FRI PÅ
GRUNN AV
FØRSKOLEUKA

DATO 7.-11.JUNI

Torsdag

Fredag

KROPPSØVING
Utegym sammen
med 1. klasse.

Aktivitetsdag
på småtrinnet.

Kunst og
håndverk

Matematikk

Ferdig 1250

Ferdig 1250

MATEMATIKK
Sjekk at du er ferdig
med alle sidene til og
med s. 132

God helg!

Norsk
Diktat
Så jobber
vi litt på
Ipad.

Friminutt/
Utetid
1030-1130
1130-1250

Norsk
Vi jobber i
oppgavehefter.

Vi er ute og
snekrer
sammen
med 3.
klassen.

Vi løper,
hopper,
klatrer,
samarbeider,
hopper tau og
kaster
ertepose i
bøtte.

Statistikk

Hvis du
har, så ta
gjerne med
deg en
hammer.
Merk den
med navn
Pause/Leketid
1250-1305
(Langdager)

Ferdig 1250
Husk
dugnaden �

1305-1435

ØVING DENNE
UKA:

LESEBOKA:
DENNE UKA
LESER DU
SIDENE: 20-23
HUSK PÅ
ORDENE
NEDERST PÅ
SIDENE

Se om du
har en
hammer du
kan ta med
på tirsdag.

Kontaktlærer: May Lene Kristoffersen. (may-lene.kristoffersen@dyroy.kommune.no) klassetlf: 45830364

INFO:
Det blir spennende å prøve klasserom oppe, og en litt annen dagsrytme.
Torsdag og fredag er vi nede hos oss selv igjen.
Skolen er på grønt nivå nå, og det betyr blant annet at elevene kan være
sammen med andre enn kun de i sine kohorter.
Det nærmer seg innlevering av bøker og nettbrett. Vi har fått beskjed om å
minne på at alt utstyr som hører til nettbrettet skal leveres inn igjen. Dette
gjelder også ladere som for eksempel ikke fungerer eller er slitt. Disse skal
sendes inn til eplehuset for å byttes, og derfor må vi ha inn de originale,
som er merket med elevens navn. Men vi venter til neste uke med å ta de
inn. �
Minner om dugnad på skolens uteområde på mandag denne uka �
Utviklingssamtalene kommer nå. Følg med på Facebook siden, der legger
jeg ut tidspunkter som dere kan velge mellom.

