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Hej elever och föräldrar!
Tjohoo! I en tävling i batterijakten har klassen vunnit en robot från
Clas Ohlson som vi kommer att programmera till en sällskapsrobot.
GRATTIS!
Vi lägger in en ännu högre växel för insamling av batterier.
Påminner er om att kontakta gärna era släktingar och vänner i hela
Sverige om de kan hjälpa till med bidrag till vår tävling. Det fungerar
att lämna in batterierna till service på återvinningsstationen och
be att de väger dem och registrerar till batterijakten eller tejpa
pluspolen och lämna in dem på Clas Ohlsson för registrering till
Ersmarks skola åk.4 i Umeå. Sista dagen för inlämnandet är
torsdag 22/3.
NTA -temat denna termin är ”Kretsar kring el” och det passar
väldigt bra med vårt deltagande i batterijakten. Vi lär oss om bl.a.
vad som menas med en sluten krets, olika kopplingar, vilka material
som leder ström, fakta om några personer inom elektricitetens
historia, energi och miljö m.m
Vilka fantastiska muntliga redovisningar av landskapen i Norrland
Norrland med stöd av proffsiga power point vi har lyssnat
på. Toppen! Resan har redan börjat till Svealands landskap.
Bokbussen besöker oss på onsdag vecka 12.Tänk på att låna
kapitelböcker till morgonläsningen.
Tisdag 27/3 åker vi buss till Norrlandsoperan för att se
dansföreställningen Odysseus som vi har blivit inbjuden till.
Föreställningen är mellan 12.00-13.15
Onsdag vecka 13 inleder vi påsken med påskstorsjung.
Läxor:
Vecka 12
¤ Torsdag: Veckan ord-bloggen. Skriva en dikt med minst 5
radmeningar
Kunna stava de 12 orden.
¤ Fredag: Engelska glosor nr.10
¤ Eng-bloggen-torsdag
¤ Matteblad-fredag

Trevlig helg!
önskar …

¤ Eng .läxa v. -torsdag- bloggen
¤ Matteläxa v. -fredag-matteblad
Marianne,
Lena, Tobias,

Ingela och Magnus

Vecka 12
Må: Dans
Ti: Textilslöjd
Läxtimmen 14.30
On: Idrott-inne
Bokbuss
To: Veckans ord - bloggen
Sista dagen-batteriinlämn.
Fr: Idrott-inne
Eng. glosor nr.10
Vecka 13
Må: Dans
Ti: Norrlandsoperan
Läxtimmen 14.30
On: Påskstorsjung
Idrott-inne
To:
Fr-LOV
Vecka 14

PÅSKLOV
Vecka 15
Må: Dans
Ti: Textilslöjd
Läxtimmen 14.30
Ons: 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

magnus.degerman@umea.se

