VECKOBREV

klass 4

V 41-42

Finns alltid på: www.klasslaget.se

Hej klassen!
Vi är så grymt imponerade över era fantastiska utvecklingssamtal! Ni har förberett, tittat tillbaka på tidigare mål, reflekterat över vad ni lärt er och vad ni behöver lära er framöver!
Nu till något helt annat som händer om tre veckor.
Marianne vill i god tid ”annonsera” för att ni ska göra ett landskapsprov på onsdag v 43.
Då får du själv sätta upp ett mål för hur många landskap du ska kunna, dock minst 10 st.
Ett krav är att du ska kunna lokalisera VÄSTERBOTTEN. 
Så för att vara väl förberedd – börja redan nu träna så att hjärnan hinner bli bekant med alla
landskapsnamn och var i Sverige de befinner sig.  Vet du förresten varför västerbottningar vill ha
långärmat på sig? – Jo, för att VÄST ÄR BOTTEN!    (Jag kan fler landskapsskämt… passa er!) 

Läxor till vecka 41 och 42:

Vecka 41:s kom ihåg!

 Fre v 41 –blog homework n 3 – write 5 sentences.
 Fre v 41 – matteläxa, tränarutorna på s. 36 & 40.
 To v 42 - kunna stava 12 ord, skriva 8 varierande
meningar på bloggen. Skriftligt läxförhör att stava de
tolv orden får du i skolan under torsdagen.
 Fre v 42 –vocabulary test (words number 3).
 Ons 43 – landskapprov (min. 10 st, varav V-botten är ett)
)

Föräldrainfo:

Må: dans

Alla elever har fått en egen skoldagbok! Den går under pseudonymen
”SIVAN” eftersom den Ständiggt ska ligga I Väskan – förutom när vi
skriver i den. I den skriver vi in viktiga kom-ihåg som ett led i att träna
att planera och ha koll på sånt som är viktigt att komma ihåg. Med
andra ord veckobrevet i ”punktform”!
Under v 39 gick brandlarmet och vi fick utrymma skolan. Det var
vattenånga i köket som utlöste larmet vilket gjorde att vi fick öva
utrymning i ”skarpt läge”. Några fick då uppleva fördelen med att ha på
sig inneskor i skolan – d v s torra fötter på gräsmattan! 

24 oktober kl 18.30 bjuder vi in till föräldramöte i skolans personalrum!

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

Ti: träslöjd, läxtimme 14.30-

15.30

On: Idrott inne + dusch
To:
Fr: Idrott inne + dusch
Eng bloggläxa
Ma-läxa ”tränarutor”
s.36 & 40
Vecka 42:s kom ihåg!
Må: dans
Ti: träslöjd, läxtimme 14.30-

15.30

On: Idrott inne + dusch
To: veckans ord - bloggen
Fr: Idrott inne + dusch
Glostest n 3

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

