Hej!

2016-09-16

Veckan som gått: Veckan har fungerat bra i skolan.
Vi har fortsatt arbetet med vinklar i matematiken och de har fått med sig en
läxa hem idag som ska lämnas in på onsdag.
Under NO-lektionerna har vi jobbar med olika material och hur man kan sortera
dessa. De har i grupper fått hitta egna sorteringsmetoder för att kunna skilja
saker åt. Vi kommer sen fortsätta jobba med hur vi sorterar sopor och vilka vi
kan återanvända. Vi kommer prata mycket om hållbar utveckling och hur vi kan
väna om miljön.
I svenskan jobbar vi med att återberätta texter och att skriva egna berättelser
utifrån en berättelsekarta. Under en lektion fick de dra tre lappar ur olika
burkar (person, plats, händelse) och sen fick de skriva en berättelse där de
orden skulle finnas med. Det tyckte eleverna var jätteroligt och jag kunde
knappt få iväg dem till fritids när skoldagen var slut. De ville fortsätta skriva.
Nästa vecka ska de som vill få läsa upp sina berättelser.
Nästa vecka börjar utvecklingssamtalen och jag påminner om tiderna i schemat
nedan. Det ska bli jätteroligt att få träffa alla föräldrar och elever. Idag fredag
får eleverna med sig en trivselenkät som ni kan fylla i hemma tillsammans och
som ni tar med till samtalet.
På onsdagen är det dags för skoljoggen för alla elever. Nu när eleverna går i
trean kommer de att springa den längre banan som är ca 3,5 km. Det står
vuxna utmed vägen så ingen springer fel väg och jag står i målet och tar emot
alla löpare. Eleverna väntar sen vid målet tills alla har kommit och sen går vi
tillbaka till skolan tillsammans. Glöm inte vattenflaska (för de som inte redan
har en i skolan) och bra skor!
Skolfotografering tisdag 27 september kl 09.00!

Vecka 38
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Idrott

Slöjd

Idrott med
ombyte

Matteläxan
och arbetsbok
i svenska
lämnas in.

Musik
Läsläxa/läslogg
redovisas.
Läxor lämnas
ut

Skoljoggen
14.30 Magdalena
15.00 Edvin
15.30 Achille

14.00 Aron
15.00 Noa

13.45 Simon
14.15 Leo

Läxor:
 Lästräna kapitel 4 ”Cigarrarskar och ansjovisburkarl” (med läslogg)
 Arbetsboken s. 12-13 som hör till kapitlet.
 Matteläxa, nr 3 som handlar om vinklar.
Kom ihåg att arbetsboken måste lämnas in senast onsdag då den redovisas
medan läseboken måste vara här på fredagar när de ska läsa upp läxan.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

