Veckobrev

klass 4

Vecka 7 och 8

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

Hej klassen!
Stora och varma applåder till klassen för att de på ett föredömligt sätt
visat att vara goda förebilder för andra elever. De får massor av beröm av
övrig personal när de har uterast innan skoltiden börjar och även andra raster.
Dessutom visade de på mycket god anda när det inte riktigt blev den
idrottslektion på skridskor som de hade förväntat sig. Lite skridskor och mycket
skolarbetes jobb.
Ta med en kam till skolan på måndag - om du har någon hemma. Den ska
användas till ett lektionsuppdrag i Batterijakten.
Fredag 16/2 är hela skolan stängd. All personal är på fortbildning
Vecka 8 på tisdag åker hela klassen till Bräntbergsbacken för att delta i ”Alla
på snö”. Vi åker från skolan kl. 8.30 och från Bräntis. kl 14.00. Kom ihåg att ni
som har utrustning tar med sig dem som ska vara väl buntade. Från skolan får
du 1 parisare med bröd och mjölk. Du får gärna ta med förstärkt matsäck,
varm dryck och vatten.

Vecka 7
Vecka 7:
Må: Ta med en kam
¤ Torsdag: Veckans ord kap.12-torsdag Kunna stava 12 ord och
Dans
skriva 8 meningar på bloggen med variation i meningarnas
början.4 meningar ska skrivas i dialogform med talstreck och
Ti: Textilslöjd
olika skiljetecken.
Skolsköterskan Åsa har informerat om ett kommande hälsobesök under Läxtimmen
vårterminen.
innan det
Vecka
8: Ett kuvert med dag, tid och hälsofrågor kommer i god tidOn:
Idrott skridskor
blir aktuellt Matteläxa
med besöket.
¤Torsdag:
bloggen
Läxor:

To: Veckansord bloggen
¤ Fredag: Engelska bloggläxa. Skriva 5 meningar på bloggen
I
jorden
och
skogen
i
stan
besökte
vi
en
station
som
hette”
Svensk
potatis.
med ord från homework number 9.
Fr:genom
LOV
Efter deras kunskapsgenomgång var det en tävling om att kasta potatis
ett bollplank med olika poäng Resultatet blev att vi vann den stationen och
Vecka8
blev
Föräldrainformation
.¤ Eng .läxa v. -torsdagbloggen
Må: Dans
elevernas
önskemål på klassrådet deltar vi nu i tävlingen
¤Utifrån
Matteläxa
v. -fredag-matteblad
batterijakten. Det gäller att samla in mängder av batterier och
Alla på snögenomföra 4 av 6 lektionsuppdrag som eleverna har röstat fram att Ti:
Bräntbergsbacken
vi ska utföra.
On: Idrott-längdskidor
To: Matteläxa – bloggen.
Fr: Idrott längdskidor
Eng homework 9 – bloggen.

Trevlig helg!
önskar …

Marianne, Lena, Tobias,
Ingela, Lukas och Magnus

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

