VECKOBREV

klass 5

V 35-36

Finns alltid på: www.klasslaget.se/veckobrev/

Hej klassen!
Varmt, varmt välkomna till klass 4! Ett extra välkommen riktar vi till Lucia &
Ilias med familjer som är nya i klassen från och med den här terminen.
Vi hoppas så att ni ska trivas tillsammans med oss!
På tisdag v 35-37 behöver du ta med dig badkläder och handduk eftersom
vi åker med buss till Navet för att öva upp vår simkondis. På onsdag v 35 får vi besök av
Umecyklisten som genomför en trafiklektion inomhus och en praktisk cykelbana
utomhus med oss. Då behöver du ta med din cykel och din cykelhjälm som du under
dagen kommer få besiktigad. På onsdag v 35 kommer Bokbussen till skolan så har du
några böcker hemma som du behöver lämna tillbaka kan du ta med dem den dagen.
Vecka 35:s kom ihåg!

Läxor till vecka 35 och 36:
 Vecka 35 – gå igenom veckobrevet med dina föräldrar
så snart som möjligt på klasslaget.se.
 Fre v 35 - ta tillbaka föräldrafrågorna till skolan.
 Tor v 36 - kunna stava 12 ord, skriva 6 varierande
meningar i skrivbok (tre har ni redan skrivit tillsammans i skolan). Skriftligt läxförhör att stava de tolv
orden får du i skolan under torsdagen.


Må: Första läxan–
klasslaget.
Ti: Badkläder + handduk
On: Idrott ute+ dusch
Ta med cykel + hjälm
To:
Fr: Idrott ute+ dusch
Ta med föräldrafrågor.

Föräldrainfo:

Vi önskar alla föräldrar väkomna till vårt arbeslag som består av
Marianne, Lena, Tobias, Ingela, Lukas & Magnus! Mer info om oss får
ni på föräldramötet senare i höst.

Vecka 36:s kom ihåg!

Behöver ert barn specialkost – anmäl det HÄR!
Ifyllda svar på föräldrafrågorna vill vi få tillbaka senast på fredag. Om
ert barn inte kan delta på badet ber vi er skicka en lapp till skolan.
Barnet får då arbeta på skolan istället.

Ti: Badkläder + handduk

Skicka gärna med ert barn inneskor att ha på sig under dagen.

Trevlig helg!
önskar
Marianne, Lena,
Tobias, Ingela,
Magnus &Lukas

Må:

On: Idrott ute+ dusch
To: veckans ord - skrivbok

Fr: Idrott ute + dusch

Ni kan alltid nå oss på våra
e-postadresser:
marianne.amskold@umea.se
lena.akersten@umea.se
tobias.lundgren@umea.se
ingela.w.karlsson@umea.se
lukas.almqvist@umea.se
magnus.bergman@umea.se

