Hej!

2017-03-03

Veckan som gått:
Nu är vi igång igen efter lovet. Det har varit en bra vecka i skolan. I onsdags fick
vi besök av författaren Annette Skåhlberg och hon var med oss hela dagen. Hon
läste ur några av sina böcker och eleverna fick ställa frågor till henne. Sen
inspirerade hon eleverna till att skriva egna böcker, de fick en hel del tips och
idéer hur man kan tänka. Sen ritade alla en bildserie på 8 bilder och började sen
skriva utifrån sina bilder. Om 3 veckor kommer Annette tillbaka och då ska vi
göra omslag och annat och den veckan ska böckerna bli klara. Vi kommer att
läsa våra böcker för varandra och även för fadderbarnen.
Nästa vecka:
På tisdagen åker vi buss till Relitahallen ca kl 09.30. Vi är där hela dagen och
tänk på att det är kallt inne i hallen så barnen behöver ha mycket varma kläder
med sig. De bör också ta med sig extra dricka, man blir törstig av att åka
skridskor. Även en tom låda till pastasallad måste de ha med sig, och bestick! Vi
kommer vara tillbaka på skolan i god tid innan skoldagen är slut.
Även på fredagen är Matts i Relitahallen med andra elever men då har jag och
Gabriella idrott med klassen ändå. Så skicka med skor som vanligt på fredag.

Vecka 10
Måndag

Slöjd

Tisdag

Skridskor i
Relitahallen
OBS! Ta med
tom låda till
patasallad

Läxhjälp
14.30

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Fredag

idrott
Läsläxa/läslogg
redovisas.

13.30 Helena
14.00 Magdalena

15.00 Oliver
15.30 Inez

13.30 Simon
14.00 Edvin

Läxor:
 Lästräna kapitel 10 ”Testa med tandborste och tvål” (med läslogg)
 Arbetsboken s.42-43
 Matteläxa nr 2 i den nya 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

