UKE: 25
TEMA: Sommer
MANDAG
08.45: morgenstund

FJÆRATUR
til Sandvika (på Dyrøya)
for 1.- 4.klasse!
Fokus: livet i fjæra samt
sosialt samvær.
Det lages bål så ta med
grillmat om du liker!
En tursjokolade er lov,
men ikke brus.
Det skal være ille vær om vi
ikke drar på denne turen!
Så kle deg godt.

DATO: 20.06 - 24.06
Merete har timene.

TIRSDAG

Den store
ryddedagen!

Vi skal rydde:
- klasserommet
- garderoben
- hyller og skap
- lekeboder uteleker
- søppel og skrot i
uteområdet vårt
- vegger i klasserom

+ Øve opptreden til
Ta gjerne med en boks Kultursamlinga på
torsdag.
for å samle ting i.
Pakk tursekk.
Ha på
støvler!!!
Ha gjerne med en
vedkubbe.
FERDIG 12.50

HJEMMELEKSE:
Ta med skolens
flergangsbøker om
du enda har noen
hjemme!

Hvis tid; leke uteleker i
lag

ONSDAG
08.45: morgenstund

10.35: spise.

Sommerkino 😊
11.35 – 12.05
LANGFRIMINUTT

Film fortsetter…

10.00: Hageparty for
småtrinnet.
Ferdig 11.35

Bussen hjem går
11.45!

Blåse ballonger til
festen i morgen.

Rydde og tømme hyller
og permer. Levere
bøker.
Starte å se film.

Kultursamlingsfest
en dag på forskudd,
men slik må det bli
denne gang.

FERDIG 14.35

FERDIG 14.35

Ingen
hjemmelekse
😊

FREDAG

Siste gjennomkjøring
SISTE SKOLEDAG I
av kult.saml.
3.KLASSE!
Gym flyttes hit grunnet Program for dagen.
kultursamlingsfest i 5.- 09.00: Opptre på
6.time. Vi er ute.
Kultursamling

12.50-13.05: FRIMINUTT

HJEMMELEKSE:

TORSDAG
08.45: morgenstund

De som til vanlig har SFO på
torsdager må gi beskjed til JanÅge dersom de i dag ikke skal
ha den! Men dra hjem 11.45.

HJEMMELEKSE:

Om du vil:
Pynt deg gjerne litt til
siste skoledag i
morgen!

Ha en riktig
God Sommerferie!
Til høsten starter skolen opp igjen
mandag 22.august.

INFO TIL FORESATTE:
❖ Ukas viktigste mål:
Sosialt: Få en fantastisk siste uke i 3.kl ved å være greie med hverandre og å finne på
mye moro i lag ☺.
❖ Siste dag før sommerferien er det tradisjon at vi har hageparty på småtrinnet. Alle
unger og voksne samles ute til lek, moro og sosialt samvær og spising. Bevertningen
er litt hemmelig, og den er det lærerne som ordner. Det blir både noe å spise og
drikke.
❖ Festen starter ca.10.00 og forut for dette har klassene følgende arbeidsoppgaver:
1.klasse: Tegne på duken
2.klasse: Plukke blomster
3.klasse: Blåse opp ballonger, henge opp i trær
4.klasse: Ordne med bord og servere
❖ I og med dette party skal ikke ungene ha med eget godteri eller drikke til
siste skoledag, som er vanlig høyere opp i klassene.

Det de får servert, er mer enn tilstrekkelig for små mager på en så kort dag.

❖ Skal barnet på SFO etterpå må det ha med egen matpakke.
❖ Merete er den som har klassen på torsdager og vil være sammen med klassen på
siste skoledag, men jeg blir å komme å lede gjengen gjennom kultursamlingopptreden.
❖ Dere foresatte er hjertelig invitert til å komme på kultursamlinga.
❖ Om noen vil være med i fjæra på mandag er det bare å komme. Skyss med buss er
full, så da må du kjøre egen bil.

❖ Takk for samarbeidet i året som har gått, og så blir det altså slik at jeg ikke blir
kontaktlærer i klassen til neste år. Ta godt imot Ann Monika til høsten.

Mh Jan-Åge

Kontakt-info:
Klassetlf: 45 83 03 64 (jobb) - 99 34 08 42 (privat mob. JÅR) – epost: jan.rydningen@dyroy.kommune.no

