VECKOBREV

klass 4

V 48-49

Finns alltid på: www.klasslaget.se

Hej klassen!
Tjoho! Vi har kommit med bland de fyror i Umeå kommun som får en heldag med instruktörer i Bräntbergsbacken någon dag under v 8 på vårterminen! 
Alla som har egen utrustning (slalomskidor/snowboard/hjälm) använder den och ni som inte har utrustning eller aldrig tidigare åkt utförsåkning får låna utrustning och får hjälp av instruktörer att lära er!
På fredag v 48 kommer vi börja morgonen med adventsmys i klassrummet. De som vill får ta med ett
kron- eller blockljus i ljusstake eller på fat. Vill du hellre ta ett batteridrivet ljus går det bra. Värmeljus är
ej tillåtna eftersom de inte får blåsas ut. Tänk på att inte ta med dig en ljusstake eller ett fat som du är
mycket rädd om, ifall något skulle råka falla ner på golvet.
Glöm inte vår läsutmaning som avgörs innan jul! Berätta för nyfikna föräldrar - och LÄS även hemma!
Vecka 48:s kom ihåg!

Läxor till vecka 48 och 49:
 To v 48 - 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 48 –blog homework n 6 – write 5 sentences.
 Fre v 49 – matteblad v 49.
 Fre v 49 –vocabulary test (words number 6).

Må: dans
Ti: träslöjd, läxtimme 14.30-

15.30

On: Idrott innebandy + dusch
To: Veckans ordläxa.
Fr: OBS! Ingen idrott!
Eng bloggläxa



Föräldrainfo:
Vintern är här! Se gärna över hur det ser ut med förstärkningsplagg för
ert barn i skolan. Har de bara en t-shirt eller en tunn blus under
vinterjackan är det viktigt att de har en kofta el dyl att kunna ta på när
de blir frusna. Likaså extra strumpor när de råkar kliva i smält snö i
kapprummet. Det finns plats för extrakläder på ”hatthyllorna”
Klass 2 & 5 använder idrottshallen hela vecka 49 till musikalträning,
vilket innebär att idrottslektionerna utgår den veckan. Vi planerar då
att ha snölek båda passen utomhus istället. Inget ombyte behövs då,
men extra viktigt med praktiska och varma vinterkläder! Skulle det bli
regn  blir det teoretiska idrott/hälsa-lektioner i klassrummet istället.

Trevlig

helg!

önskar
Marianne, Lena,
Tobias, Ingela,
Magnus & Lukas

Vecka 49:s kom ihåg!
Må: dans
Ti: träslöjd, läxtimme 14.30-

15.30

On: Idrott ute (ej ombyte/dusch)
To:
Fr: Idrott ute (ej ombyte/dusch)
Glostest n 6.
Matteblad v 49.

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

