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Vecka 23-24

Finns alltid på: www.klasslaget.se/veckobrev/
Hej klassen! Vårterminen närmar sig slutet och vi är redan inne i avslutningsveckorna. Det
känns lite overkligt men ändå verkligt med tanke på det fantastiska vädret vi har haft och har.
Veckorna har bara rusat iväg tycker både elever och personal.
Men tänk ändå så mycket vi har lärt oss och vad roligt vi har haft.
Veckorna som kommer innehåller inslag av en hel del olika aktiviteter.
Tjoho! Vi fick idag veta att skolan har vunnit 10.000 kr. i projektet Håll Sverige
Rent.” Pengarna kommer att gå till utegruppen och elevrådet.
Vecka 23
På tisdag 5/6 cyklar vi direkt på morgonen till Ersdungen för att deltaga i klassfighten som är
en tävling mellan åk.4 och 5 från skolorna Ersmark, Ersdungen, Östra Ersboda och Ersäng.
Uppdragen är olika stationer som bygger på samarbete och positiv peppning- alltså ”happy
face” Vi beräknas vara hemma ca.13.30

Må: Dans
Ti: KlassfightenErsdungen
On: LOV-nationaldagen

Onsdag 6/6 Lovdag
To: Lagträff inför Broarna
Challenge

Torsdag 7/6 Lagträff inför ”Broarna challenge”
Fredag 9/6 Vanlig tid i klassrummet. Vid 9-tiden cyklar vi med väl fungerande cyklar
tillsammans ( spelare och publik) till Noliafältet för att spela Skol Dm i fotboll.. Mer
information om tider och spelprogram har de elever som ska spela fått för att ta hem.
Vi beräknas vara hemma vid 16-tiden eftersom sista matchen spelas kl.14.30

Fr: Skol Dm i fotboll
Vecka 24:

Vid båda cykelutflykterna får du från skolan en salladslunch med bröd och mjölk.
Det är helt okey att ta med sig en förstärkt matsäck. Vattenflaska rekommenderas.

Må: Broarna Challenge

Vecka 24
Måndag 11/6 Nytt för i är ”Broarna challenge” som bygger på samarbetsövningar inom
laget under en promenad-broarna runt. Varje lag består av 10 elever och de ska utföra en del
uppdrag som t.ex. transportera 7 muggar med vatten från start till mål med så lite spill som
möjligt,1 person måste alltid gå baklänges, samla kottar från 2 olika träd m.m Det är ingen
tidsmätning och utklädnad.

Ti: Träning på kullen 8.30
Bokbussen

Tisdag 12/6 Dags att återlämna böcker på bokbussen. Gör en ordentlig koll hemma om du
har böcker som du har lånat på ett bibliotek eller bokbussen.
Onsdag 13/6 Sommaravslutning. Vi träffas i klassrummet kl.8.30 för att önska varandra en
skön, avkopplande och trevlig sommar.
8.55 uppställning för promenad till kullen.
9.00 avslutning på kullen. Efter sångstunden på kullen är det

SOMMARLOV

Föräldrainfo:
Eftersom vi ska på 2 cykelutflykter ber vi er att kolla upp att cyklarna är väl fungerande. Gör
gärna en extra koll på kedjan, bromsarna och ett säkert cykellås.
Slutligen vill vi tacka er föräldrar för ert stöd detta läsår och att vi har fått låna era
fantastiska barn. Vi ser verkligen framemot fortsatt samarbete med er och eleverna.
Höstterminen startar tisdag den 21/8 kl.9.00-13.00.Lunch serveras den dagen.

Ni kan alltid nå oss på våra
e-postadresser:

Marianne, Lena, Ingela
Tobias, Magnus, Lukas.

marianne.amskold@umea.se
lena.akersten@umea.se
tobias.lundgren@umea.se
ingela.w.karlsson@umea.se,
magnus.bergman@umea.se
lukas.almqvist@umea.se

On: Skolavslutning på
kullen kl.9.00

SOMMARLOV

