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                                                     FELLES 
 
Film 
Hele skolen skal se film i ettermiddagsøkta til mandag. Filmen heter    
                «I fjørkongens rike» 
 
FNdag-markering 
Til onsdag får skolen besøk av Maria Berge og hennes venninne Nefiso som er 
flyktning fra Somalia. De har en sterk historie å fortelle. Barna kan kjøpe pølser og 
saft for 40 kroner, og pengene går til flyktningene i Grimstad. Det blir også anledning 
til å gi bort brukte leker denne dagen.  
 
 
 

PRIMO 

 
Jobbing 
Vi har hatt en fin uke på Primo. Elevene har fått ny arbeidsplan. Begge trinnene jobber 
med alle de fire regneartene. Vi bruker mye tid på lesing og på skriftforming, og elevene 
er ivrige etter å jobbe med materiell. 
 
Pizzaboller og kos 
På tirsdag var Primo hjemme hos Wenche. Barna lekte og hadde det moro, og alle var 
fornøyde og glade. På bildene over spiser barna pizzaboller og rundstykker. 
 
FNdag-markering 
På fredag snakket vi om barnekonvensjonen, og om hvordan vi har det i Norge i forhold 
til andre land. 
 
Ha en god helg! 
Hilsen alle oss på Primo! 

 
 
 



MEDIO 

Hei! 
Det har igjen vært en fin uke på Medio. Vi ser at alle jobber godt i arbeidsøktene. Mange 
er flinke til å samarbeide og hjelpe hverandre med de ulike oppgavene.  
 
Ny elev 
Det har begynt en ny elev på Medio. Hun heter Rebeca. 
Rebeca er fra Romania og kan lite norsk. Det er helt fantastisk å se hvordan de andre 
elevene i gruppa hjelper henne både med språk og ute i lek.  
 
Gymtøy. 
Bare en liten påminnelse om å sende med gymtøy på tirsdager. 
 
Engelsk 

Gloser for 4. trinn  (prøve tirsdag 27. okt.): 

å skremme – to scare 

å gjemme seg – to hide 

å hyle – to scream 

ikke – not 

sint – angry 
 
God helg! 
Hilsen oss på Medio 

 
 

ULTIMO 

Hei! 
 
Gymtøy 
Elevene har gym på Drottningborg hver torsdag. Vi har vært ute til nå, men fremover vil vi 
benytte oss av gymsalen. Elevene må ha med seg gode sko og gymtøy. 
 
 
Engelsk 
 
Gloser 5. trinn 

 (test mandag 26.10): 
hus – house 
old – gammel 
velkommen – welcome 
hjem – home 



leilighet – flat 
balkong - balcony 

 
 
 
Utviklingssamtaler høsten 2015 
Det er på tide med utviklingssamtaler igjen. Fint om dere bytter med hverandre dersom 
ikke tidspunktet passer, men gi meg beskjed.  
Uke 44 
 

Tirsdag 3/11 Onsdag 4/11 Torsdag 5/11 

Kl.15.00-15.25 - Benn Kl. 12.30-12.55 - David Kl.15.00-15.25 – Helene  

Kl. 15.30-15.55 - Tengel Kl. 13.00-13.25 - Elias Kl. 15.30-15.55 – Tobias FP 

 Kl. 13.30- 13.55 - Felicia  

 Kl. 14.00-14.25 - Vebjørn  

 Kl. 14.30-14.55 - Rebecka  

 Kl. 15.00-15.25 - Tobias V  

 Kl. 15.30-15.55 - Maria  

 
 
Uke 45 
 

Tirsdag 3/11 Onsdag 4/11 Torsdag 5/11 

Kl.15.00-15.25 - Jonas Kl. 12.30-12.55 - Christian Kl.15.00-15.25 – Nathalie 

Kl. 15.30-15.55 - Vanessa Kl. 13.00-13.25 - Malin Kl. 15.30-15.55 – Hans J 

 Kl. 13.30- 13.55 - Mathias Kl. 16.00 – 16.25 - Pernille 

 Kl. 14.00-14.25 - Johannes  

 Kl. 14.30-14.55 - Thomas  

 Kl. 15.00-15.25 - Arman  

 Kl. 15.30-15.55 - Alexander  

 
Aktivitetsdag for Ultimo 
Nyvalgte foreldrekontakter Håkon Haaland & Terje Erlandsen (vara) inviterer til aktivitetsdag for alle elever og 
foresatte i ultimo hjemme på gården til Anne Tobiassen og Hasle Bø på Valborgland i øvre Landvik 7.november kl. 
10.00-18.00. 
Da husverten er på elgjakt i oktober måtte det nesten bli november - håper de fleste kan denne dagen! 
Det blir masse aktiviteter for alle - kom gjerne med innspill! 
Og selvsagt god mat - mer detaljer etterhvert. 
Start og sluttidspunkt er bare forslag - og kan dere bare komme 2 timer så gjør nå det fremfor å ikke komme :-) Det 
er opprettet en egen facebookgruppe som heter Aktivitetsdag for Ultimo på Hesnes Montessoriskole 
 
Spre videre til alle foresatte! Fint om dere sender en melding til undertegnede om dere kommer denne dagen.  
 
Hilsen Haakon og Terje 
 
God helg! 
Mvh Ultimo 

 


