VECKOBREV

klass 4

V 9 och 11

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

Hej klassen!
Wow, vilken dag vi fick i Bräntbergsbacken! Vackert väder, glada miner och
benmuskler som fick sig ett fyspass! Nu är det bara en vecka till sportlov,
så vem vet, kanske kommer några av er tillbringa någon dag till där!
Batterijakten fortsätter! Om någon har släktingar på annan ort som vill
bidra till vår insamling går det utmärkt att de lämnar in egna batterier i en
Clas Ohlson-butik (endast mellan den 12-23 mars) och ber dem registrera
batterierna till förmån för klass 4, Ersmarks skola, Umeå.
Batteriernas pluspol måste tejpas med vanlig ”frystejp”.
de kan endast lämnas in.
Vecka 9:s kom ihåg!

Läxor till vecka 9 och 11:

Må: dans
•

Onsdag v. 9: Veckans ord - kunna stava 12 ord,

skriva 8 varierande meningar, varav 4 i dialogform, i
skrivboken. Skriftligt läxförhör att stava de tolv orden får
du i skolan under torsdagen.
• Fredag v. 9: English homework n 9 – glosförhör.
• Fredag v. 11: English homework n 10 – skriva
minst 5 meningar på bloggen.
• Fredag v 11: Läxa – valfritt skolarbete 30 min. Skriv
på bloggen vad du jobbat med!

Ti: textilslöjd, läxtimme
On: id - skidor
Veckans ord (skrivbok)
To: Lilla Vasaloppet
Fr: eng homework n 9,
glosförhör.
id: skidor
V 10 SPORTLOV


Föräldrainfo:

Vecka 11:s kom ihåg!

Ni har nyligen fått information från rektor Eva Björk att hon gjort en
omfördelning av resurser på skolan. Klass 4 får inga ”nya”
lärare/fritidspersonal däremot har Lukas börjat arbeta i
förskoleklassen och Tobias på Forsen (han fortsätter dock med id i
klass 4). Förändringarna gäller från nu och fram till vårterminens slut.
Lena tar över Tobias engelskalektioner i klass 4.
Vid sjukdom eller besök på hälsocentral, sjukhus eller tandläkare måste
föräldrar anmäla frånvaro via skola 24 eller ringa in sjukanmälan på
telefonnummer 090 - 166400. Kom ihåg att sjukanmälan måste göras varje
dag så länge barnet är hemma vid sjukdom.

Trevlig helg!
önskar

Marianne, Lena,
Ingela och Magnus

Må: dans
Ti: textilslöjd, läxtimme
On: id - skidor
To:
Fr: eng homework 10
Bloggen
Läxa, valfritt arb.30 min.
id: skidor

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

