VECKOBREV

klass 4

V 5 och 6

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

Hej klassen!
🎶🎶”Ja, se det snöar, ja, se det snöar…”🎶🎶
Som det har snöat på sistone!
Skolgården pryds nu av allehanda snödjur, borgar, kojor, skulpturer och snökonstverk! Nu håller vi bara tummarna för att
skridskoplanen ska hållas frusen och uppskottad under både
vecka 5 och 6 då vi ska åka skridskor på idrottslektionerna.
Vecka 5:s kom ihåg!

Läxor till vecka 5 och 6:

Må: dans
•

Torsdag v. 5: Veckans ord - kunna stava 12 ord,

skriva 8 varierande meningar i skrivboken. Skriftligt
läxförhör att stava de tolv orden får du i skolan under
torsdagen.
• Fredag v. 5 – english homework n 8 – skriva minst
5 meningar på bloggen.
• Fredag v. 6 - english homework n 8 – glosförhör.
• Fredag v 6 – matteblad – bråk.



Ti: textilslöjd, läxtimme
On: id - skridskor + dusch
To: Veckans ord (skrivbok)
Fr: eng homework n 8,
på bloggen.
id: skridskor + dusch
Vecka 6:s kom ihåg!

Må: dans

Föräldrainfo:
Nu har många börjat få hem fina inbjudningar till utvecklingssamtalen
av sina barn! Vi ber de föräldrar som ännu inte bokat sina tider att
göra det omgående – era barn väntar på att kunna göra klar sin
inbjudan eftersom samtalen börjar v 6! Gå in på Lärum och läs vad
ditt barn fyllt i under ”inför utvecklingssamtalet” innan vi träffas.
I dessa förkylnings- och influensatider kommer en påminnelse:
Vid sjukdom eller besök på hälsocentral, sjukhus eller tandläkare måste
föräldrar anmäla frånvaro via skola 24 eller ringa in sjukanmälan på
telefonnummer 090 - 166400. Fungerar inte detta går det bra att maila eller
ringa oss direkt på skolan. Kom ihåg att sjukanmälan måste göras varje dag
så länge barnet är hemma vid sjukdom.

Trevlig helg!
önskar

Marianne,
Lena,
Ingela, Tobias
Lukas och
Magnus

Ti: textilslöjd, läxtimme
On: id - skridskor + dusch
BOKBUSS!
To:
Fr: eng homework 8
glosförhör
id: skridskor + dusch
Matte - läxblad

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.bergman@umea.se

