Hej!

2017-02-03

Veckan som gått:
Veckans två första dagar var jag hemma med två sjuka barn men Gabriella,
Luisa och Imanuel höll i lektionerna och det har gick jättebra.
Veckan i skolan har varit relativt lugn, det är många sjukdomar i omlopp nu.
Magsjuka och feber/förkylning verkar vara de vanligaste sjukdomarna. Till
helgen 4-5 februari är det luskammardagar. Kolla gärna igenom era barns hår
så vi får stopp på lusspridningen 
Vi har haft bekymmer med pokémonkorten vissa dagar. Elever som tappar,
byter eller leker med dem under lektionstid. Jag skulle önska att ni pratar med
era barn om dessa kort. De ska inte ta med sig sina mest värdefulla kort hit
eftersom det faktiskt händer att de försvinner/byts bort och man ångrar sig
och liknande. Vi kommer framöver inte reda i dessa problem under lektionstid,
tyvärr finns inte den möjligheten för oss.
Vi arbetar med de enkla maskinerna på tekniklektionerna och den här veckans
”maskin” var hjulet. De har bland annat fått tillverka små enkla bilar som man
blåser på för att få i rullning. Vi har tittat på hjulets ursprung och vad vi
använder hjul till idag. Finns väldigt många saker som har hjul! Nästa vecka går
vi vidare och jobbar med hävstången.
På engelskan jobbar vi med olika maträtter och hur man berättar vilken mat
man tycker om/inte tycker om .
Under bilden har vi startat upp ett tema om grundfärger och perspektiv.
Nästa vecka:
Vi kommer börja jobba med geometri i matematiken, men vi fortsätter träna
gångertabeller en kort stund varje lektion först. Inom geometrin kommer de få
lära sig om omkrets, area och skala.

Luisa har nu gått på föräldraledighet och hennes ersättare heter Petra Eriksson
(har arbetat på fritids gul tidigare). Hon mailar ut sin adress till berörda
föräldrar.

Vecka 6
Måndag

Tisdag

Slöjd

Idrott med
ombyte

Läxhjälp
14.30

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Fredag

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

Läxor:
 Lästräna kapitel 17 ”Tjuvarnas modus operandi” (med läslogg)
 Arbetsboken s.38-39
 Matteläxa, löst blad med multiplikationsträning
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

