
Vinter ved Overhalla     
                   Montessoriskole 
Perioden 03.01.18 – 16.02.2018 

 

 

Her kommer et lite innblikk i våre fokusområder i perioden frem mot vinterferien, og litt 
praktisk informasjon til dere foresatte. Har dere spørsmål eller kommentarer ta kontakt med 
barnets kontaktlærer.  

 

 Barnetrinn: Gunnhild Risvik   mobil: 970 72 197 

 Mellomtrinn: Ina Moa   mobil: 413 50 788 

Fokus: materiell i hylla og samtaleemner på matta i denne perioden: 
Planen under inneholder de fokusområdene vi presenterer til alle elevene på gruppa i denne perioden, det betyr ikke 
at elevene ikke også har annet materiell tilgjengelig. Denne informasjonen gis for at dere hjemme skal kunne stille 
spørsmål om det elevene jobber med, og gjerne pirre nysgjerrigheten deres enda mer. Videre må dere gjerne 
undersøke disse emnene videre hjemme sammen med barna.  

Hele skolen 
Materiell om: Samisk kultur, språk, joik, kunst og kultur.  
 
Vi feirer den samiske nasjonaldagen 6.februar med Bidos, trollkrem og multekrem. 
Vi venter også besøk av en samisk familie som skal vise oss draktene sine, fortelle om livet som  
sørsame i Namdalen og vise oss bilder og samiske bruksgjenstander. Kanskje blir det lassokasting også? 
 
 
Barnetrinn Mellomtrinn 
                     Tema: Vann 
                        Vannmolekyl, desiliter, liter, vannets     
                        egenskaper, vær og skyer og livet i   
                        vannet. 
Matematikk:  
   Addisjon med gullperlene, frimerkene og strip board 
   Multiplikasjon med perlekjedene 
Språk: 
    Lesing 
   Ordklassene – På Savannen 
Geografi: 
    Verdensdelene 
Naturfag: 
    Trekkfugler 
    Fugler og egg 
    Fugler – hunn og hann 
 
 
 
 

Matematikk:  
     Multiplikasjon og divisjon 
     Brøk, desimaltall og prosent 
Språk: 
     Muntlig presentasjon om selvvalgt norsk pattedyr 
     Setningsanalyse 
     Ordklassene 
Astronomi: 
      Stjernebilder på den nordlige halvkule 
Historie: 
      2. verdenskrig 
      Anne Frank 
      Da krigen kom til Norge 
KRLE:  
       Jødedom 
Mat og helse: 
       Næringsstoffer  
Naturfag: 
        Atomets deler 
        Molekyler og kjemiske forbindelser 

 



 

   Uteaktivitet: Vi har stort fokus på fysisk aktivitet og elevene har rikelig med tid til 
vinteraktiviteter i utetimen hver dag, i tillegg til Fysak på fredager. Vi jobber nå med å få 
anlagt en skøytebane på skolegården, i tillegg til at vi har anledning til å benytte 
skøytebanen i Stasjonsvegen. Lysløypa og akebakken er også tilgjengelige for oss, og mange 

aker i «lonet» på baksiden av skolen. Vi oppmuntrer derfor til at alle som har lyst kan ta med 
både skøyter, akebrett og ski på skolen.  

OBS! Hjelm skal benyttes når man skøyter!  

Det er fortsatt en del av elevene (spesielt de eldste) som ikke har med seg nok klær til å kunne ha det komfortabelt 
ute i 60 minutter når gradestokken kryper ned under 0. Fint om de får litt påminning om å ta med utebukse, 
votter og egnede vintersko.  

 

Fravær: Vi ønsker at det er KONTAKTLÆRER som får beskjed (SMS er ok) dersom eleven ikke kommer på skolen 
på grunn av sykdom, timeavtaler eller lignende. Dette er viktig da det er kontaktlærer som fører fravær på elevene, 
og har myndighet til å innvilge inntil 2 dager permisjon.  

 

Åpen skole: Minner om at Overhalla Montessori er en åpen skole. Dere foresatte, søsken og andre nysgjerrige er 
hjertelig velkomne til å besøke oss.  

 

Mat og Helse: Fra og med uka 4 begynner begge gruppene med opplegg på skolekjøkkenet. Barnetrinnet 
skal ha baking i mindre grupper Dette betyr at elevene må ha med forkle på skolen neste uke. Jentene 
bør ha hårstrikk med seg. Mellomtrinnet deles i 2 grupper som skal lage skolelunsj annenhver gang.  

 

Karneval: Elevene på barnetrinnet har begynt planleggingen av karneval for hele skolen, og skolestarterne fredag 
16. februar. Det er ønskelig at elevene kommer utkledt denne dagen. Lista er lav, en hatt og et sjal er nok. Eget 
infoskriv kommer.  

 

Svømming: Vi fortsetter med de samme svømmegruppene frem til vinterferien i første omgang. Det er stor fremgang 
hos alle elevene i bassenget og de eldste fortjener masse ros for hvor flinke de er med de mindre elevene.  
 
 
Ungdommens kulturmønstring: På Overhalla Montessoriskole har vi utrolig mange kreative og talentfulle elever. 
Denne høsten har mange laget fantastiske OP-ART tegninger, brettet spektakulære origami figurer, laget 
konstruksjoner av papirrør og musefeller. Mange har flettet, strikket, sunget, spilt teater og spilt ulike instrumenter. 
De har «stompet» og danset linedance og swing. Med andre ord har de lekt seg gjennom mange retninger innen 
kultur. Overhalla kommune gjennomfører Ungdommens kulturmønstring 14.mars og alle kommunens ungdommer i 
alderen 10 – 19 år får her anledning til å stille ut ting de har laget, eller en scene å fremføre sine tolkninger av 
musikk, dans, film osv. Arrangementet er frivillig og foregår utenfor skoletid. For mer informasjon se: www.ukm.no 
 
 
Mvh lærere og ansatte ved Overhalla Montessoriskole 

 
For skjema og annen informasjon se vår splitter nye hjemmeside: https://overhallamontessoriskole.no/ 

 

http://www.ukm.no/
https://overhallamontessoriskole.no/

