UKEPLAN FOR 3. KLASSE. SKOLEÅRET 2020-2021. UKE 23
Spis mat før
skolestart

Kontaktlærer er Tanja Skjervheim. Kontaktinfo: – 458 36 742

MANDAG 7/6

TIRSDAG 8/6

ONSDAG 9/6

TORSDAG 10/6

I dag avspaserer
3.klasse.

Vi skriver fortellinger på
ipad.

Tur-dag med Britt-Tove

DKS - Lokal kulturarv –
Dyrøya

Aktivitetsdag ute 1.4.kl

Utetid1015-1035

Dvs at de har fri.

Heldagstur 3. og 4.klasse
med omvisning/foredrag i
Dyrøy kirke, gammelskolen
på Vinje m/omegn. Lokal
vert: Berit Nikolaisen. Vi
gleeeeeeeder oss

Elevene deltar fritt på
ulike aktiviteter og får
merker på kortet sitt.
Hvor mye klarer du?

Vi spiser ca 10401105

Velkommen til innsats
for elevenes trivsel
kl1700 til de som kan.
Alle møter utenfor
idrettshall. Viser til eget
info-skriv fra rektor om
dugnad.

Fyll boks med lapper
med leker til førskolebarna. En gave <3

1.økt 0845-1015

3.økt 1105-1135
Utetid 1135-1205

Hvor går ferden i dag?
Utforskning og sporløs
ferdsel.

Kahoot om energi
Hva kan du? Husker
du?

Buss går 0900.

FREDAG 11/6

Vi ser filmen
«dragetreneren» fra
RiksTV i dag

Retur fra Dyrøya: 1400
Vi ses

4.økt.1205-1250.
Utetid 1250-1305.
Mat 1305-1320.

Snekkerverksted ute i
skolegården sammen
med 2.klasse. Ha med
egen, navnemerket
hammer.

Siste økt 13051435.
Ferdig 1435

Klassens time – klassemiljø
«det er ditt valg»
Utegym for alle i dag.
Ulike øvelser og leker.

Ha med klær og fottøy
etter vær. Ta med godt
med mat og drikke. Ingen
grilling og ikkje noe
godteri. Sunn, god mat.

Ha gode klær å bevege
deg i og sko som er gode
for å springe i.

På mandag/fredag
er det sfo eller
hjem klokka 1250.

Hjemme-trening: se
baksiden

Hjemme-trening: les 15
minutter

Hjemme-trening: les 15
minutter

Hjemme-trening: les 15
minutter

Ønsker alle en
fantastisk helg – Fyll på
med hva enn som gir
energi

Info til hjemmet
: På fredag uke 23 sendes halvårsvurdering hjem i lukket konvolutt i ransel til hver elev. Den gis i 2 eksemplarer. 1
eksemplar beholder dere. Og 1 eksemplar signerer dere (på at den er lest), og returner så til meg rett etter helga. Og senest tirsdag 15.Juni.
Takk
Her deltar både elever, foresatte og personalet.
På Tirsdag skal vi ha snekkerverksted ute med 2.klasse og vi ønsker oss at alle har med egen, navnemerket hammer.
Neste uke leverer vi inn ipad`er med ALT orginalt utstyr. Som tilhører den eksakte ipad. Denne skal innleveres senest tirsdag 15.juni.
I forbindelse med gjennomføring av førskoleuka på Elvetun avspaserer vår klasse mandag 7. Juni. Dvs at elevene har fri. Dette gjør vi fordi de
selv har vært på førskole 3 dager før de begynte i 1.klasse. Derav avspasering.
Mandag 7.juni kl 1700 på ettermiddagen inviterer vi dere alle til dugnad på skolen. Møt kl 1700 utenfor idrettshallen. Viser til info sendt ut av
rektor. 3. og 4.klasse-foreldres prosjekt er å lage «sølekjøkken», som de ønsker seg og male opp paradiser. Skolen holder materialer, men
verktøy tar dere med selv. Barna får selvfølgelig være med. Det serveres vafler, saft/kaffe på skolen. Velkommen til innsats for elevenes trivsel
3. og 4. klasse

Male paradis på asfalten

3. og 4. klasse

Bygge sølekjøkken

Klær som egner seg
Skrumaskin, hammer, sag
etc.

Hjemme-trening:
Les litt i en valgfri bok du har selv eller gå på «salaby». Tirsdag, onsdag og torsdag. Minst 15 minutter hver dag
_______________________________________________________________________________________________________________________

Verdens beste gjeng <3
Hilsen Tanja og teamet rundt 3.trinnet

