VECKOBREV

klass 4

V 16 och 17

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

Hej klassen!
Nästa vecka ska vi åka buss till universitetet både på
onsdag och fredag. Vi ska få programmera en robot och
få vara med om fysikskoj med leksaker och flytande
kväve. Det kan därför vara bra att kolla med sina
föräldrar om det krockar med ev hälsobesök hos skolsköterskan. I sådana fall får
får ni själva avgöra om ni går på hälsobesöket och missar universitetet eller
bokar om tiden för hälsobesöket. Berätta för oss så att vi vet innan avfärd! 😊
Vecka 16:s kom ihåg!

Läxor till vecka 16 och 17:

Må: dans
•

Torsdag v. 16: Veckans ord - kunna stava 12 ord,

skriva en dikt med minst 5 meningar i skrivboken.
Skriftligt läxförhör att stava de tolv orden får du i skolan
under torsdagen.
• Fredag v. 16 – english homework n 11 – skriva
minst 5 meningar på bloggen.
• Torsdag v 17 – matteblad – sammanfattning bråk.
• Fredag v. 17 - english homework n 11 – glosförhör.


Föräldrainfo:

On: buss till universitetet
id - inne + dusch
SKOLRÅD 18.00!
To: Veckans ord (skrivbok)
Fr: buss till universitetet
eng homework n 11
på bloggen.
id: inne + dusch
Vecka 17:s kom ihåg!

Hoppas att alla tagit del av informationen från skolsköterskan som
skickats via Lärum. Om inte – gå in och läs om vad hon skriver om
hälsoundersökningarna som nu är i full gång.
På ons den 18/4 08.10-10.40 och fre den 20/4 09.30-11.30 åker
klassen till universitetet och deltar i aktiviteter i att programmera en
robot och fysikskoj med leksaker och flytande kväve.
Håll koll på om dessa tider krockar med ev hälsobesök så att ni kan
ta ställning till om ert barn uteblir från universitetet eller bokar om
tiden för hälsobesöket.

Trevlig helg!

önskar
Marianne, Lena,
Ingela och
Magnus

Ti: elevråd 08.30
textilslöjd, läxtimme

Må: dans
Ti: textilslöjd, läxtimme
On: id - inne + dusch
To: Matte – läxblad bråk.
Fr: eng homework 11
glosförhör
id: inne + dusch

universitetet
Ni kanbuss
alltidtillnå
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

