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Veckan som gått: Det känns som att eleverna har varit lite tröttare än vanligt i
slutet av den här veckan. Arbetsorken har varierat och vi vuxna har fått slita
hårdare än vanligt för att få till det bra. Även under raster har det blivit
konflikter flera gånger under veckan. Vi hoppas att orken har återkommit efter
lite ledighet.
Under NO-lektionerna har eleverna gjort tankekartor och börjat skriva på sina
faktatexter om sina nedbrytare. En del har börjat skriva rent texterna på dator
och sen ska de rita en bild till. När allt det jobbet är klart ska de få redovisa för
varandra i tvärgrupper där alla i gruppen har läst på om olika nedbrytare. De
blir då experter på en nedbrytare men får information om flera andra.
Under matematiklektionerna har vi enbart arbetat med klockan den här
veckan. Ungefär halva klassen behärskar alla klockslag, både analogt och
digitalt. De klarar även att göra enklare tidsberäkningar och kan arbeta med
uppgifter runt olika tidtabeller. Sen har vi en grupp elever som kan det allra
mesta och därmed tränar på just de moment som fortfarande känns svåra. Vi
har även en grupp där vi började om från grunden igen och sen har vi höjt
svårighetsgrader eftersom. Fortsätt gärna prata klockslag och tid hemma. Om
vi jobbar både här och hemma så kommer eleverna lära sig ännu fortare!
Under engelskalektionerna har vi jobbat med möbler. Eleverna ska kunna
namnet på flera vanliga möbler och även kunna berätta vilka möbler de har
hemma för varandra. Vi fortsätter med det efter lovet.
Vi avslutade veckan med en tipsrunda med frågor om klockan och tid. Efter
genomförd tipspromenad fick eleverna popcorn och saft. Lite fredagsmys innan
höstlovet.
Klassföräldrarna har ju ordnat en halloweenfest ikväll i skolans matsal. Jag har
fått en del frågor från barnen vad gäller vilken klädsel som är ok, t ex blodiga
låtsatsknivar/yxor, clownkläder, masker etc. Jag har sagt att det är ni föräldrar
som får ta dessa beslut och jag har bett dem prata med er om det istället.
Hoppas att festen blir jätteroligt, barnen ser verkligen fram emot kvällen. Jag
kan tyvärr inte komma, det hade varit jättekul men den här gången går det inte
tyvärr.

Vecka 44: HÖSTLOV!
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Läxor: Inga läxor vecka 45
Eleverna har en målbok som de skriver in veckans mål i på måndagar. Sen
utvärderas veckan genom att färglägga gubbar i olika färger (grön, gul eller
röd). Jag lägger ut målen på hemsidan så kan ni också se vilka mål vi har.

Hoppas kvällen blir både rolig och läskig!

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

