
Liten info om hvordan vi hadde det i uke 16 

2.- 4. trinn 

Svømming 3. trinn 
Jentene har svømmetrening i denne perioden. 
Denne uka øvde vi på: 

- Å dukke under vann med leken "Hppe sa gåsa". 

- Strekke bena og la de gå opp og ned som ballerina danser. 

- Å svømme som noen "piler" for å øve på benspark. 

Hvor lenge klarer du å være under vann. 
Så hadde vi lenge frilek, da jentene var kjempeflinke med øvelsene sine. 
 
 
 
      
 

 

 

                                                                                                   

 

Turgruppa for 2. og 3. trinn: 

18 elever er med på tur. Vi fortsetter med vårrengjøringen og plukker søppel 

mens vi er på turen. 

Denne dagen dro vi til skogen. Her lagde vi figurer av det vi fant i naturen. 

Kongledyrene ble knalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grublejon: 

Denne uka lagde vi sitronbatteri. Barna koblet diode, ledninger, kobbermetall, 

spiker og sitroner får å få lyset til å lyse. Flinke var de som fikk til det. 

 

 

 

 

 

                                              

Oppskriften ligger nederst i informasjonsskrivet. Prøv gjerne hjemme. 

Vi følger også med på det vi sådde i forrige uke. 

Byggeingeniørene bygger og bygger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

og biblioteket er veldig populært og mange vil dit hvor vi ser i bøker, leser og 

lytter 

Hiphop kurset og dans med Pia har stor pågang hvor mange barn har glede av. 

I loungen gjør vi det barna vil, det tegnes, spilles og snakkes. 

I perleverden så drømte vi oss frem til sommeren ved å perle forskjellige 

sommerfristelser som jordbær og vannmelon 

Gymsalen er alltid populært hvor det klatres, hoppes og spilles mye ball. 

 

 



MasterChef 

3A avsluttet sine to uker med å lage rullekake og pitapizza! 

Utedagen går til fotball, lek, sykler også kjenner vi skikkelig på vårsolen når den 

er fremme. 

Under mattiden har vi hatt fokus på miljøagentene, lydbøker, samtaler om alt 

mulig og ukas favoritt, som kan være krimserier, Salaby, Newton etc. 

Herlig uke med en flott gjeng. 

Vi har fått en ny voksen på basen. Lukas heter han. 

Hilsen  

Jon, Bjørnar, Pia, Annelie, Lukas, Anette, Steffen, Fredrik, Barbro og Christian 

 

 


