Ukeplan 2. klasse
Mandag
Tur til fjæra i Sandvika
sammen med resten av
småtrinnet.

Ta med:
-sitteunderlag
-matpakke og drikke. Det
blir bål for de som vil ha
med bålmat.
-ei vedski
-ta med en egen beholder
(f eks en isboks/liten
bøtte) hvis du vil samle
skatter i fjæra.
-tursjokolade hvis du vil
Klær og sko etter vær og
forhold.

Tirsdag
Samling
Norsk: Skriftforming og
«les og løs».
Lek
Mat
Matte: Jobbe med
ekstrahefte

Dato: 20. – 24. juni
Onsdag
Lesepremie og kostymedag
-kle deg i et kostyme du har
avtalt med de hjemme.

Torsdag

Vi bruker dagen til rydding,
Ut
Musikk: Ønskekonsert, dans vasking, jobbing, film og lek.
og trening.
Et hovedfokus når vi jobber
i dag er skriftforming og
Ut og mat
addisjon med tierovergang.
Kunst/rydde:
-pynte en folder til ark vi
har jobbet med gjennom
året.

Fredag

Kultursamling 09.00
Hageparty i skolegården
sammen med resten av
småtrinnet.

Etter en fantastisk
lesereise i mai, men ingen
offisiell premie, lager vi
en lokal variant! Godt
jobba alle

Uke: 25

-vår oppgave er å pynte
bordene med blomster
-vi spiser egen matpakke
-vi organiserer popcorn og
is.

Skolen slutter kl 11.30
Bussene går 11.45

Sommerferie!

Info:
Denne uka blir det rydding og vasking, kos, og jobbing. Det er fint om foresatte tar seg tid til å komme innom i løpet
av uka for å tømme skiftekurvene. Husk å levere leseboka før torsdag.

Onsdag denne uka blir en premiedag for flott innsats under «Lesereisen 2022» Elevene har selv ønsket en
kostymedag, og jeg har sagt at det får vi sikkert til! Håper at det blir greit for dere hjemme å organisere uten å
måtte gå til innkjøp av noe. Dersom noen mangler utstyr, finner vi noe her på skolen

Fatima skal bake muffins som

vi kan kose oss med denne dagen. Jeg håper også at den motivasjonen alle hadde under «leseriesen» dras med inn i
sommerferien. Biblioteket er åpent i ferien, og sommerles.no er en flott kampanje som kan booste motivasjonen litt
ekstra.

Torsdag er siste skoledag, og den er ferdig kl 11.30. Bussene går kl 11.45.

Igjen vil jeg takke dere alle sammen for året som har gått! Jeg tenker ofte at jeg er heldig som får bruke dagene
mine med denne flotte gruppa av barn. Verdens beste gjeng!

Vi ses igjen til skolestart 22. august.

Sommerklem fra Nina

