Bekkelaget skole

Til hjemmene i september 2016

Nytt skoleår er godt i gang med fokus på faglig og sosial læring! Det jobbes med å innarbeide
regler og rutiner på årstrinn og i klasser. Regler og rutiner skal bidra til å danne trygge
rammer, trivsel, orden og arbeidsro i læringsarbeidet.
Skolens husregler
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 klasse- og fellesrom, 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 og oppførsel. Å korrigere og veilede barn er god omsorg!
I denne forbindelse minner vi syklende elever og voksne om å gå av sykkelen i skolegården.
Skolen ønsker et godt samarbeid med foresatte om husreglene. Les mer på skolens
hjemmeside bekkelaget.osloskolen.no
Leselystuke – uke 39
Mandag 26. september starter leselystuken på Bekkelaget skole. Målet er å inspirere til
lesing, fremme gode leseopplevelser og å skape gode lesevaner. I tillegg har vi i år ekstra
fokus på skriving i leselystuken.
Elevene på 4.- 7. trinn vil få besøk av forfattere av boken Skriv genialt. Forfatterne vil
inspirere til ulike skrivemåter og øke skrivegleden!
1.-3. trinn får besøk av Karen Høie som skal fortelle norske folkeeventyr.
Hver dag i leselystuken skal elevene lese selv, bli lest for, og de skal gjennomføre forskjellige
leseaktiviteter i klassen. Leseaktivitetene kan være å lage bokpoesi, ha bokkino, bokstafett,
skrive en historie ut i fra en illustrasjon, lage bokmerke e.l. Det fremkommer av lekseplanen
hvilke aktiviteter de ulike trinnene skal gjennomføre i løpet av uken.
I forbindelse med leselystuken håper vi at også dere foreldre kan bidra litt ekstra. Dere kan
oppmuntre og motivere ved å lese høyt for barna, og ved å vise interesse i det barna leser.
Hjelp gjerne barna i å velge lesestoff, eller gå på biblioteket og få veiledning der. Fyll ut
lesekortet sammen med barna hver dag, og ha et positivt fokus på leseopplevelser!

Dignity Day og FN- dag
Fredag 14. oktober inviterer elever og lærere på 4. trinn til fellessamling og Dignity Day i
gymsalen. Målet med Dignity Day er å bevisstgjøre barn og ungdom om betydningen av økt
egenverd, toleranse og gjensidig respekt. Fellesskapsfølelse og samhørighet er viktig i
forankring av verdier!
I forbindelse med FN-dagen arrangerer tradisjonen tro elever og lærere på 7. trinn basar og
innsamlingsaksjon i skolens gymsal. Basaren gjennomføres fredag 21. oktober med 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 19.
oktober. Elevene kan ha med kr. 50 til basaren som veksles inn i en aktivitetsbong. Pengene
går til TV-aksjonen og Røde Kors sitt viktige arbeid til ofre for krig og konflikt.
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 aktiviteter, bibliotek, mattegøy og morsomme uteleker, 2.
klassebasen er i gang med bl.a. svømming og sjakk, 3. klassebasen har ekstern instruktør fra
kunstskolen, forskerkurs og dans og drama, og 4. klassebasen har bl.a kurs med
Forskerfabrikken og sjakk. Les mer om dette i den nye Aktivitetsplanen 2016/17 og i basenes
ukeplaner som ligger på skolens hjemmeside.
Korpset arrangerer loppemarked (Loppa) denne helgen, 24. og 25. september.
Minner om høstferie i uke 40.
God helg!
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