4.

klasse

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TIRSDAG

MANDAG

TID

FAG

TEMA

UKE 42

DETTE GJØRES I LEKSE:

08.15 –
10.45
11.45 13.45

Samling
Arbeidsøkt

Matematikk, norsk, engelsk (4.kl)

 Leselekse

Arbeidsøkt / Musikk

4.kl: blokkfløyte
3. kl: ulike folkesanger

 Leksehefte

08.15 –
10.45
11.45 13.45
08.15–
10.45
11.45 13.45
08.15 13.45

Lesekvart
Arbeidsøkt
SVØMMING

08:1510.45
12.10
13:45

Lærer: jan.arve@mbms.no
Tlf. skolen: 74017584 | Melding: skole.visma.com/mbms
www.mbms.no * post@mbms.no * mbms.edu20.org

snail
leaf
forest
mushroom
bush
hedgehog
squirrel

 Pakk svømmeklær
Tirsdag

Matematikk, norsk, engelsk (3.kl)

 Leselekse (Engelsk i lekseheftet)
 Leksehefte

Lesestudio
Stasjonsarbeid
KRLE
Leksehjelp/tilsyn

Engelske øveord (gloser)
Øv på uttale og betydning.

Mandag

Onsdag

 Pakk til uteskole
 Leselekse
 Leksehefte

snegle
løv
skog
sopp
busk
pinnsvin
ekorn

Torsdag

 Leselekse

Uteskole
Burelva
Ukeslutt
Kunst og håndverk

 Leksehefte
Ukesluttprøve
Evaluering i loggen
Skrive uteskolebok

Øveord:
Øv på skrivemåte og uttale.

Alle lekser leveres inn senest fredag.

kroner, de, fikk, dette,
noe, nye, når

• NB! Husk at leselogg skal signeres når dere hører barna lese leseleksa.
• Svømming på tirsdag.
UKAS TEMA:

Beskjeder / Info

Skolefrokosten starter 07.30, Elevene slutter 13.45 alle dager.

Matematikk:

Multiplikasjon

Norsk:

Historieskriving
Fokus på stor bokstav, tegnsetting og
bokstaver (plassering)

Engelsk:

It is getting dark

NSM:

Fisken

KRLE:

Kristendom - disiplene

UTESKOLE Fra og med denne uka og resten av høsten/førjulsvinteren skal 3. og
4. klasse ha svømming i Lysaker svømmehall. Jan Arve, Siv Anita og
Helga blir med i svømmingen.

Elevene må ha med:
Badeklær (Badedrakt -ikke bikini/Badeshorts eller badebukse – det
er viktig at badeshortsen ikke er for lang da dette vil gjøre det
vanskelig å trene svømmeteknikk)
Dusjutstyr (Håndduk, såpe, skifte av undertøy etc)
Jenter (og gutter) med langt hår må ha med hårstrikk

Torsdag skal vi til Burelva og se etter fisk som går opp for å gyte.
Ta på:
- Klær etter været
- Støvler e.l.
Ta med:
- Mat og drikke (Tenner bål for å grille)
- Sitteunderlag
- Ekstraklær

Elevene skal ikke ha med eget flyteutstyr, svømme- eller dykkebriller.
Hvis vi ser at det er nødvendig med briller etc, så får de låne det i
svømmehallen.
Elever med åpne sår får ikke lov til å bade, da det kan være fare
for at det kan sette seg infeksjoner i såret. De må være på skolen.
Elever som ikke følger reglene for undervisningen eller reglene for
svømmehallen kan ikke være med i svømmingen av
sikkerhetsmessige årsaker. Det er derfor viktig at alle snakker med
barna om viktigheten av å «høre etter» og følge reglene.
Alle elever skal dusje uten badetøy og bruke såpe både før og etter
bading.

AKTIVITETSPLAN 3. OG 4. KLASSE
Uke:
Mandag
Tirsdag

Torsdag

42

Uteskole
Burelva

43

Uteskole
Trøa - bål

44
45

Tidligere år har vi praktisert at elever f.o.m. 3. klasse kan gå av
minibussen på tur oppover (eller gå hjem, hvis de bor på Skogn).
For at vi skal kunne gi noen lov til dette, er vi avhengige av en
godkjenning fra heimen. Send en melding eller skriv en melding bak
på loggen til elevene, så vet vi hvem som får lov til å gå av/gå hjem.

Onsdag

46
47
48

Halloween-party
(FAU)

Fredag

Uteskole
Vidarbekken
Uteskole
Bumyra
Uteskole
Realfagsdag inne

Busstur
Historie i nærområdet

Butikkdag
1.-4.kl

FRI
Planleggingsdag

