klass 4

VECKOBREV

V 37- 38

Hej klassen!
Vilket fantastiskt gäng vi har att arbeta med som visar positivitet,
kreativitet ,fokus, tålamod och ansvar för olika arbetsuppgifter.
Toppen!
Den här veckan har kompiskraftveckorna startat med bl.a. fadderarbete,
olika uppdrag att vara en bra kompis, högläsning, tjej-killsnack.
Under besöket från Umecyklisten från NTF fick vi lära oss om
trafikregler och hur en säker cykel ska vara utrustad enligt gällande lag.
Dessutom en cykeltur på en träningsbana med bl.a. träning i balans och
trafikregler.
I dansen har vi börjat med bugg. Vi har tränat på stegen, parvis
handfattning.” Det går som en dans ”helt enkelt.

Veckorna som kommer:
Skolfotografering är på tisdag vecka 37 efter lunch.
På onsdag åker vi buss kl.9.20 till Forslunda för att deltaga i LRF:s
Jorden och skogen i stan Där finns ca.34 olika stationer att välja
mellan där vi får prova på lära sig mer om jord ,skog och deras betydelse
för samhället. Vi kommer att fokusera i år på lantbruket. Alla stationer är
utomhus vilket betyder att vi måste vara klädda efter väder Buss tillbaka
till skolan ca.13.00. Vi gör då en utvärdering om dagen.
Från skolan får du sallad, dressing, bröd och mjölk.
Ta med en lagom stor burk att lägga salladen i Det ät okey att ta med
sig en förstärkt matsäck.
Vecka 38–fredag kl.10.00 är det dags för skoljoggen med gå, lunka
eller springa. Innan starten kör vi en uppvärmning i gympan kl-9.40.

Läxor:
* Matteläxa-tränarrutorna 1-3 -fre. v.37
* Eng. bloggläxa-fre. v 37
* Veckans ord-skriva 6 meningar i skrivboken och kunna stava de 12

Vecka 37
Må:
Ti:

Bad-extra tid
Skolfotografering

On: Jorden och skogen i stan

To: Eng.läxa
Fr: Idrott-orientering
Matte läxa

Vecka 38
Må:
Ti:
On :Idrott-orientering

orden-tor. v.38
* Matteläxa- tränarrutorna 4-5-fre. v.38

To: Veckans ord läxa

*Eng .läxa-glosor-fre. v.38

Fr: Skoljoggen
Matteläxa
Eng.läxa
Idrott-orientering

Föräldrainfo.
Vi tänkte kompensera det mycket korta första badtillfället med ett längre bad
v.37. Bussen åker7.50 från skolan och vi åker tillbaka till skolan 9.40.
Utvecklingssamtalen planerar vi att komma igång med v.39.Ni kommer
att få ett meddelande i Lärum för bokning av samtalet via en doodlelänk.
Inför samtalet vill vi att ni går in på Lärum och läser vad barnet har fyllt i
inför utvecklingssamtalet.

Trevlig helg!
.

önskar …
Marianne, Lena, Ingela,
Tobias, Lukas och Magnus

t.

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

