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Veckan som gått: Då var vi igång igen efter elevernas höstlov. Höst, som snabbt
byttes ut till vinter  Vinter medför en massa roliga aktiviteter men även lite
att prata om tillsammans. Vi har pratat om vad man kan/får göra med snön på
skolgården och vad som inte passar när så många barn är tillsammans på en
mindre yta. Kan vara bra för er föräldrar att veta att eleverna inte får kasta
snöboll någonstans på skolgården under skoltid och fritidstid. Om de vill åka på
kullen ska de ha hjälm, det blir lätt mycket krockar där eftersom kullen är
liten… Det blir ju extra blött i kapprummet i och med all snö så inneskor är
nästan ett måste. De blir blöta om fötterna annars, så skicka gärna med ett par
foppatofflor eller liknande som de kan ha i skolan. Extrakläder behövs också.
Under både NO-lektionerna och en del av svenskalektionerna jobbar vi med
faktatexter. Eleverna tränar sig på att skriva tankekartor, skriva utkast för hand,
använda datorn för att renskriva text, rita bilder till sin text, kamratbedömning
av faktatexter och nästa vecka kommer de även att få presentera en
egenskriven faktatext. Det är många moment som tränas och det är roligt att se
deras framsteg. Att använda en dator för att skriva på behöver vi träna mer på.
Musiklärare Mona Burman har tyvärr brytit armen och är därmed sjukskriven
en tid framöver och eleverna har därför vikarie under dessa lektioner.
Vi har löss på skolan och även i klassen så luskamma era barn i helgen så vi får
stopp på de små lössen.

Idag fredag har eleverna fått med sig läxa hem, i svenska och matematik som
vanligt. Vi har ju jobbat intensivt med klockan nu ett par veckor och idag fick
eleverna med sig en lapp som läxa som handlar om klockan. Jag har gjort två
olika läxor, en lite lättare och en svårare. Eleverna får själva välja vilken som
passar dem bäst. Om det ändå är för svårt för ert barn får ni helt enkelt hoppa
över de uppgifterna som är för svåra.
Glöm inte att lämna saker till loppisen på Årstaskolan på lördag. Ni har fått
information från klassföräldrarna med tider och sånt. Ville bara påminna 

Vecka 45
Måndag

Tisdag

Slöjd

Idrott med
ombyte

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Fredag

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

Läxor:
 Lästräna kapitel 10 ”Viktig information” (med läslogg)
 Arbetsboken s.24-25
 Matteläxa, lapp med klockan (finns i två svårighetsgrader)

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

