Bekkelaget skole

Til hjemmene i september 2017

Nytt skoleår er godt i gang med fokus på faglig og sosial læring! Det jobbes bl.a. med å
innarbeide regler og rutiner, samt "bli bedre kjent"- leker i klassene. Arbeidet skal bidra til å
danne trygghet, trivsel, orden og arbeidsro i læringsarbeidet.
Skolens ordensregler
Bekkelaget skoles lokale husregler er utfyllende regler for orden og oppførsel, jf. Forskrift om
reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Reglene gjelder når skolen har ansvar for
elevene; I klasserom, i skolegård, på skoleturer og på skoleveien. I kapittelet som omhandler
orden forventes det at elevene møter presist og forberedt til opplæringen. Målet er at
undervisningen skal være i gang 3-5 minutter etter at det har ringt. Det betyr at elevene må
være i skolegården og gå raskt inn når det ringer.
I kapittelet om oppførsel står det at elevene skal bidra til et godt læringsmiljø. Det betyr at
elevene skal snakke positivt og hyggelig til andre, og at de skal rette seg etter beskjeder fra
skolens ansatte. Vi voksne må gå foran som gode forbilder og være tydelige i forventningene
til barnas språkbruk. Å korrigere og veilede barn til å kommunisere respektfullt er god
omsorg!
Vi minner om at elever og voksne som sykler til skolen må gå av sykkelen i skolegården, og
at elever som har med mobil på skolen må ha den avslått i sekken under skole- og AKS-tid.
Skolen ønsker et godt samarbeid med foresatte om husreglene, og ber dere ta dette opp med
barna. Les mer på skolens hjemmeside
Leselystuke – uke 39
Mandag 25. september starter leselystuken på Bekkelaget skole. Målet er å inspirere til
lesing, fremme gode leseopplevelser og å skape gode lesevaner. Vi har også fokus på skriving
i leselystuken.
Hver dag skal elevene gjennomføre forskjellige leseaktiviteter i klassen.
Småskoletrinnene skal lage bokmerke, lage sine egne bøker og få besøk av faddere som
kommer for å lese for dem. Elevene på 4.trinn skal bl.a. lytte seg frem til boktitler i
skolegården, og skrive litterære personkarakterer som skal presenteres. 5.- 7.trinn har meldt
seg på ulike leselystkonkurranser. De skal skrive bokanmeldelser, jobbe med dybdelæring i
tekstutdrag, presentere forfattere og lese e-books.
Foreldre kan oppmuntre og motivere ved å lese høyt for barna, vise interesse i det barna leser
og ta barna med på biblioteket.

FN- dag og TV-aksjon
TV-aksjonen som avholdes 22. oktober går i år til Unicef, og til arbeidet for utdanning og
læring til barn som lever i krig og konflikt. Pengene skal brukes i fem land og gi nesten en
halv million barn muligheten til en fremtid. Dette gjøres gjennom å bygge og rehabilitere
skoler, sørge for skoleutstyr, undervisningsutstyr og leker.
Onsdag 18. oktober inviterer elever og lærere på 4. trinn til fellessamling for skolens elever
med bl.a. TV-aksjonens tema i gymsalen.
Fredag 20. oktober arrangerer tradisjonen tro elever og lærere på 7. trinn basar og
innsamlingsaksjon i skolens gymsal. Basaren gjennomføres med ulike aktiviteter og salg av
brukte leker, spill, bøker o.l. (ikke klær eller sko). Skolen ber derfor om at dere leter på loft og
i boder etter ting som ikke brukes. Frist for innlevering til skolen er onsdag 18. oktober.
Elevene kan ha med kr. 50 til basaren som veksles inn i en aktivitetsbong. Pengene går til TVaksjonen.
Basaren trenger kaker (ikke med nøtter/ peanøtter)! Gi beskjed til kontaktlærer om du kan
være kakebaker.

Aktivitetsskolen
Aktivitetsskolen er godt i gang med mange og varierte aktiviteter for barna; 1. klassebasen
tilbyr bl.a. kunst– og håndverk, lesestund, "mattegøy" og morsomme uteleker. 2. klassebasen
skal i gang med bl.a. svømming og sjakk. 3. klassebasen har forskerkurs, dans og drama, og 4.
klassebasen har bl.a. kurs med Forskerfabrikken og sjakk. Les mer om dette i den nye
Aktivitetsplanen 2017/18 og i basenes ukeplaner som ligger på skolens hjemmeside.
Gravearbeid i høstferien
Skolen skal få lagt inn en ny fiberkabel i høstferien. Det vil medføre noe gravearbeid langs
sykkelstativene i skolegården.
Med ønske om en fin høstferie i uke 40.
Hilsen
Anette Reme
rektor

