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Kjære foresatt, 

Da har vi kommet til slutten av november og det har blitt mørkt og kalt ute.  Vær snill å passe på at elevene 

har godt med vintertøy og skift og ikke minst - HUSK REFLEKSEN. 

I november har 1. trinn lekt butikk for å bli kjent med myntverdiene.  Dette synes elevene har vært mor-

somt.  Øv gjerne på dette hjemme også.  2. trinn har øvet på substantiv og adjektiv i tillegg til mange 

hobbyaktiviteter og mye fysisk aktivitet ute og inne. 

Hver tirsdag i november har 1., 2., 3. og 4. trinn hatt tilbud om innebandy.  Kursene har vært svært 

populære og har derfor vært fulle.  Dessverre har det vært noen få som ikke har fått plass.  Vi håper at vi 

kan fortsette med innebandy på nyåret også eller evt. andre kurs. 

3. trinn har øvet mye på gangetabellen og nå har vi begynt å øve på deling.  I tillegg til dette har vi lest på 

biblioteket, hatt spill og tegning/KPK og mye fysisk aktivitet.  Vi har også hatt litt fordypning i engelsk.  Husk 

at vi har leksetid hver mandag og tirsdag (ca. ½ time).  Pr. d.d. er det ca. 25 elever s om har leksetid.   

4. trinn har også øvet en del på gangetabellen i tillegg til at vi har trent litt på brøk og litt engelsk.  Dette vil 

vi fortsette med i desember.  Vi har også hatt superklubb, tegning, spill, IKT og en del fysisk aktivitet. 

I hele november har 3. og 4. trinn vært så heldige at de har fått være med på folkedans.  Vi har hatt 5 

øvinger på torsdagene og avsluttet med en oppvisning sist torsdag for foresatte, lærere og øvrige elever.  

Dette har vært en veldig populær aktivitet.  Blant 3. trinns-elevene har over 30 elever deltatt og blant 4. 

trinns-elevene ca. 10.  Kurset vil starte opp igjen 3 torsdagen i januar med 6-7 øvinger i løpet av 1. halvår 

2019.  
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Vi går nå inn i en travel førjulstid med mange juleaktiviteter og litt mindre fordypnings aktiviteter. 

Vi ønsker alle foresatte en hyggelig førjulstid! 

Med mange gode førjulshilsner, 

Angelica og Mona 
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