VECKOBREV

klass 4

Vecka 18,19,20

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

Hej klassen! Vilket engagemang och kreativitet ni bjöd på när vi
var på universitet och fick testa på att programmera en legorobot.
Helt fantastiskt att studera ert initiativ förmåga. Det var också ett
mycket stort intresse och delaktighet om vad man kan göra med
flytande kväve och fysikskojsleksaker. Dessutom ska ni ha en stor
varm applåd för ett mycket gott uppförande och positivitet under
besöken. TOPPEN!
I de kommande veckorna blir det en hel del power point och
landskapshäftens redovisningar om landskapen i Svealand.
I övrigt lägger vi in en högre växel på att göra klart olika skolarbeten
med inslag av en del lovdagar.

Vecka 18
Må: LOV-klubben öppen
Ti: LOV
On: Idrott-inne

Torsdag v.18 är det ett test på Sveriges 25 största tätorter som
finns på arbetsbladet vi har arbetat med. Du sätter upp ett eget mål
hur många du ska kunna men minimålet är 15 st. Umeå och
Stockholm ska finnas med. Träna gärna städerna på Seterra.

To: Test på tätorter
Fr: Idrott-inne
Vecka 19
Må: Dans

Bokbussen kommer till oss på onsdag vecka 19.

Läxor:
Vecka 18
¤ Torsdag: Test på Sveriges största tätorter
Vecka 19
¤ Tisdag: Veckans ord på bloggen. Skriva minst 8 st. väl utbyggda
meningar eller en dikt. Kunna stava alla 12 ord.
¤ Onsdag: English homework nr.12 Skriva minst 5 meningar på
bloggen.
Vecka 20
¤Torsdag: Matteblad-mattebegrepp-matteprefix
¤ Fredag: English homework nr.12-glosförhör

Ti: Veckans ord
Läxtimmen 14.30
On: Eng. homework nr.12-bloggen
Bokbuss
Idrott -inne
To: LOV
Fr: LOV-klubben öppen
Vecka 20
Må: Dans
Ti: Läxtimme 14.30

Föräldrainfo:
¤ Eng .läxa v. -torsdagbloggen
Telefonnumret
till klubben
är 070/3053570

On: Idrott-ute, ombyte +dusch

¤ Matteläxa v. -fredag-matteblad

Påminn ert barn att ta hem vinterkläder m.m. från kapprummen
senast fredag 4/5.Efter detta datum skickas de till en insamling.

.

Trevlig helg!
önskar …
Marianne, Lena, Tobias,
Ingela, Lukas och Magnus

To: Matteblad-mattebegrepp
Fr: Eng .glosförhör nr.12
Idrott -ute, ombyte+ dusch

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

