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v.43-45

Hej klassen!

Här kommer det sista veckobrevet för denna termin. Tänk så mycket färdigheter
och kunskaper som har inhämtats blandat med mycket positivitet och glädje.
Vilka fantastiska powerpointredovisningar med olika effekter om Västerbotten vi
har fått njuta av denna vecka. Whow!
Morgonläsningen har fått en stämningsfull atmosfär genom att klassrummet är
fullt med tända ljus på borden.

Veckorna som kommer:

Vecka 50
Må: Fadderträff om spel

Onsdag 13/12 kl.8.30 ser vi på Luciatåg i gympasalen. Därefter blir det
fika och sällskapsspel med fadderbarnen. 12.30 åker vi buss till
Ersboda Folkets Hus för att se på årets musikal. Buss tillbaka till
skolan kl.14.00.
Vi sjunger in julen med storsjung måndag 18/12 kl. 9.10.
Den dagen gör vi också en gemensam fruktsallad, som är helt frivillig
att vara med i. Ta med 2 frukter, skärbräda och fruktkniv. Till frukten
serveras glass och russin.
Tisdag 19/12 är det Skol Dm i innebandy i Obbola för de som är
anmälda till detta. Separat informationsblad skickas ut idag.
Bokbussens sista besök hos oss i år är ons.20/12. Kom ihåg att ta med
er böcker för återlämning och/eller omlån.
Det blir ingen idrott på onsdag v.51.Vi kommer istället att visa film m.m
beroende på hur läsutmaningen har gått.
Torsdag 21/12 promenerar åk.3-5 i gemensamt fackeltåg till kyrkan för
en julstund. Lunch äter vi i vanlig tid. Skolan slutar den dagen 11.30
efter lunchrasten.

Läxor vecka 50
*Veckans ord-skriva minst 8 meningar i skrivboken och kunna
stava alla 12 orden-vecka 50- torsdag
*Religionsprov-vecka 50-fredag
Föräldrainfo.
Löss och vattkoppor går nu på skolan.
Angående julavslutningsdagen erbjuder vi fritidsvistelse till de elever som
inte är inskrivna på fritids fram till den ordinarie skoldagens slut. Maila oss
om ditt barn ska vara kvar på skolan.
Vi vill tacka er för ett mycket gott samarbete och det förtroende som ni ger
oss. Vi känner en mycket stor glädje att få arbeta med dessa positiva
elever.
Till er alla från oss alla önskar vi en riktigt skön och avkopplande jul och
nyår.
Vårterminen startar tisdag 9/1 kl. 8.10

Önskar
Marianne, Lena, Ingela,
Tobias, Lukas och Magnus

Ti: Läxtimmen
On: Lucia, sällskapsspel
Musikal på Ersboda Folkets Hus
To: Veckans ord läxa
Fr: Idrott-inne
Religionsprov

Vecka 51
Må: Fruktsallad
Julstorsjung
Ti: Skol Dm i innebandy
Läxtimmen 14.30
On: Ingen idrott
Bokbussen

Film
To:

Julavslutning

Jullov
Vecka 2 -2018
Ti: textilslöjd
On: idrott-inne
To:
Fr: idrott-inne

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

