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Veckan som gått:
I matematiken har vi fortsatt arbete med stora tal. Det har generellt fungerat
mycket bra för klassen. Vi fortsätter ett par lektioner till innan vi går in på nästa
avsnitt som är ”addition och subtraktion”. Vi lade ju ganska mycket tid vid
algoritmer tidigare i höstas så vi hoppas och tror att även det kapitlet kommer
att gå lätt 
Under NO-lektionerna jobbar vi med rovdjur och eleverna gör ett grupparbete
om ett av dem. De kommer redovisa i halvklass.
Under SO-lektionerna jobbar klassen med istiden.
På bilden har vi haft vintertema som nu går över i jultema. Nästa vecka
kommer vi börja med pysslet som kräver en flaska. Om ni inte får tag på en
glasflaska fungerar det även med en petflaska (vi får fylla den med grus så den
blir stadig). Vore toppen om alla fick med sig en till på måndag. Även garn har vi
dåligt med, skicka gärna med ni som har till övers.
Vi var på biblioteket i onsdags och eleverna fick låna böcker till skolan men
även låna hem om de hade eget lånekort. Böckerna ska vara tillbaka den 9
januari men vi har bokat in nästa besök till den 18 januari. Det var helt ok att
böckerna därmed blev lite sena enligt bibliotekarien. Så ni behöver inte känna
att ni måste gå själva och lämna tillbaka dem innan.
Från och med nästa vecka är Mona tillbaka på heltid och vi kommer att träna
inför julspelet flera gånger under veckan. Eleverna kommer att få veta sin roll i
julspelet och de kommer få hem ett sånghäfte som de kan öva på i början av
nästa vecka. Som jag skrev i mailet till er igår så är ni föräldrar såklart välkomna
att se vårt julspel och det kommer bli två föreställningar, kl 8:30 och 9:15. De
som har möjlighet att gå 9:15 vore det jättebra om ni kommer först så det inte
blir för fullt 8:30. En fråga, kommer ni (klassföräldrar?) att bjuda barnen på
något fika efter sina uppträdanden? Om det inte blir så vill jag veta det för då
fixar jag något till dem. Återkoppla gärna till mig ni som vet.

Vecka 49
Måndag

Tisdag

Slöjd

Idrott med
ombyte

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Musik kl 8:20 på
Årstaskolan

Fredag

Idrott utan
ombyte
Läsläxa/läslogg
redovisas.
Nya läxor
lämnas ut

Läxor:
 Lästräna kapitel 13 ”Skattjakten, del 2” (med läslogg)
 Arbetsboken s.29-30 (+ löst blad med bokryggar)
 Matteläxa, nr 9 i läxboken.
Kom ihåg att svenskaläxan och matteläxan lämnas in på onsdag. Läseboken
måste vara här på fredag när de ska läsa upp läxan.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

