Nyhetsbrev Markabygda Montessoriskole

Noob

Konflikt: Pappaen er interessert i fotball, mens Maria gjerne vil spille på spillkonsollen sin.
Foto: Pia Aamodt, Adressa.

Onsdag 14. November var vi på mellomtrinnet på turneteateret på Verdal. Der så vi et teater
som het “Noob”.
Det handlet om en 13 år gammel jente som het Maria. Hun var veldig glad i å spille TV spill,
men faren hennes likte ikke at hun gamet hele dagen. Han lot henne ikke spille mer så han dro
ut ledningen til Xboxen.
Maria ble rasende og løp ut i skogen, der møtte hun en elg som var 1 år og hadde blitt kastet
ut av moren. Han hadde satt seg fast i noen grener, Maria hjalp han løs og kaldte han Noob.
De to ble venner og lekte sammen hele dagen. Mens Maria var borte fortalte faren om hva han
hadde tenkt at de skulle gjøre og at han synes det var dumt at Maria gamet hele dagen. Så
han sendte henne masse meldinger og skrev at hun måtte komme hjem fordi de skulle på
fotballkamp, men Maria ignorerte de. Så han gikk inn på Xboxen til Maria og spurte vennene
hennes om de hadde sett henne. Maria og Noob lekte Fortnite i skogen og da av en eller
annen rar grunn fikk Maria også et elg hode. Men vi tror at dette skjedde i hodet hennes. Dette
var et spennende teater, men vi er ikke sikker på om alt dette skjedde i virkeligheten eller om
noe av det skjedde i hodet hennes.

Skrevet av: Gaia og Tonje Elisabeth
Kontaktinformasjon:
Sander Sandvik
E-post: sander@mbms.no
Tlf: 74017584 / 48 17 79 80

Sune Ankjær Eggen
E-post: sune@mbms.no
Tlf: 74017584 / 98 08 33 31

Sigrid Hojem
E-post: sigrid@mbms.no
Tlf: 74017584 / 48 09 42 39
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Kullstifttegninger
Elevene på mellomtrinnet har den siste perioden jobbet med kullstifttegning.
Nedenfor er noen av resultatene signert Gaia, Sigve, Max Erik og Ida:

Kontaktinformasjon:
Sander Sandvik
E-post: sander@mbms.no
Tlf: 74017584 / 48 17 79 80

Sune Ankjær Eggen
E-post: sune@mbms.no
Tlf: 74017584 / 98 08 33 31

Sigrid Hojem
E-post: sigrid@mbms.no
Tlf: 74017584 / 48 09 42 39
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Uteskole

Velkommen til Bygdekafe

De største og fleste grottene i Norge er blitt
skapt ved at vann gjennom tusener av år har
løst opp kalkstein. Ved Grønningen finnes en
ca. 30 meter lang grotte kaldet Smørkjellarn.
Den er sannsynligvis oppkaldt etter dens
funksjon som var å oppbevare smør fra de
omkringliggende sætre. Her var det passe
kaldt så smøret kunne stå seg uten å harske.
Hvert år prøver mellomtrinnet å komme seg
gjennom grotten. Litt spesiell opplevelse da
grotten blir veldig trang på slutten. Noen av
elevene prøvde å slukke hodelykta; «Nei, nå
vart det mørkt, så mørkt tror jeg aldri jeg har
opplevd før».

Lørdag 24. november arrangerer
mellomtrinnet bygdakafe ved skolen
fra klokken er 11.00-14.00.
Det vil bli kaffeservering og loddsalg i
2. etasjen. I 1. etasjen er det et
gjenbrukstorg på klasserommet til
mellomtrinnet (i tillegg kan gangen
bli tatt i bruk og litt utendørsareal).
På fotballbanen blir det slåball, og i
skuret kjegleleiken og «Stratego».
Hvis nok melder seg på bli det
fotballkamp mellom foreldre og elever
klokken 14.00 på banen.
Alle inntekter går til Markabygda IL.
Vi oppfordrer alle i hele bygda til å
levere inn varer på skolen fredag 23.
november fra kl 15.00-18.00, eller
lørdag formiddag fra cirka kl. 10.00.
Dette er også annonsert på Facebook.

Velkommen!
Julegudstjeneste
Blir i år arrangert 14. desember, det
kommer infoskriv fra skolen nærmere
datoen.
Juleverksted
Både for mellomtrinn og småtrinn vil
det komme informasjon om juleverksted i desember. Det er kommet
forslag på datoer, og foresatte får
nærmere beskjed når det blir endelig
fastsett.
Siste skoledag og fri
Nærmere info om hvilken dag det blir
kommer i uke 48. Minner om fri fredag
30/11 for elevene på skolen.

Kontaktinformasjon:
Sander Sandvik
E-post: sander@mbms.no
Tlf: 74017584 / 48 17 79 80

Sune Ankjær Eggen
E-post: sune@mbms.no
Tlf: 74017584 / 98 08 33 31

Sigrid Hojem
E-post: sigrid@mbms.no
Tlf: 74017584 / 48 09 42 39
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Adventsstund

Gåtur

Lucia (Grillhytta) Skolegudstjeneste

I denne perioden skal du lære:
Matte: Vi fortsetter med multiplikasjon.
Kompetansemål: finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, stille opp
og forklare beregning og fremgangsmåter, diskutere og presentere resultatet,
overslagsregning.
Norsk: Vi lærer om ulike typer setninger, setningsanalyse, leser julehefter.

Kompetansemål: utføre grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd
opp ved hjelp av begreper fra grammatikk.
Engelsk: 7.trinn-engelskspråklige land, 6.trinn – litt forskjellige tekster, 5. Trinn - rollespill
Naturfag: - vi lærer om vær, klima og miljøutfordringer.
Kompetansemål: diskutere en aktuell miljøutfordring og foreslå bærekraftige tiltak som
kan være med på å løse utfordringen.
KRLE: «Et barn blir født», Den gylne regel og julefortellingene.
Kompetansemål: Gjøre rede for sentrale fortellinger i Bibelen, lære litt om livstolking og
etikk og sentrale ritualer i de fem store verdensreligionene.
Samfag: Identitet – Sosiale medier, tobakk og rusmidler, kultur, fellesskap og identitet.
Kroppsøving: Turn og dans
Musikk: - forberedelser til julekonsert i kirka.
Mat og helse: julegrøt, kantine, varmlunsj og kanskje flatbrødbaking.
Kompetansemål: lære god måltidsskikk, lage tradisjonsmat fra ulike kulturer.
Forming/Sløyd: Juleverksted med ulike aktiviteter, femtetrinn lager egen julekrybbe,
strikking og kabylsk vev.
Kompetansemål: bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivings
prosess.

Lekser i perioden:

Norsk: Engelsk leselekse, les høyt for en voksen hjemme, eller les høyt for deg selv.
Skriv setninger med ukas ord hvis det er ord som det går an å bruke til det.
Matematikk: minst 5 matteoppgaver til hver dag.
Engelsk: Leselekse, gloser, oversett ti setninger fra engelsk til norsk. Hvis ti er for
mye, kan dere gjøre en avtale om fem.
Hvis din elev kommer heim og sier at de ikke har lekse, så kan du vise til
dette. Noe kan være gjort på skolen, men litt vil det alltid være igjen i
heimelekse.
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