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2017-03-31

Veckan som gått: Nu har alla elever i 3a genomfört de nationella proven i
svenska klart. De båda skrivuppgifterna kommer att sambedömas med lärare
från andra skolor så ni får vänta lite på resultaten, i maj kommer vi att ha en
dag när alla provresultat redovisas för er.
Vi har haft vårt andra författarbesök och nu har eleverna fått verktygen för att
hela boken ska bli klar. Böckerna blir verkligen jättefina! Alla elever har fått ett
bokmärke från författaren Anneth Skåhlberg och på det står adressen till
hennes podd där flera av hennes böcker finns upplästa. Uppmuntra gärna
barnen att gå in och lyssna. Om kortet är borta är adressen
https://soundcloud.com/anetteskahlbergpodd
Vi har varit på biblioteket och lånat nya böcker i onsdags.

Nästa vecka: På onsdag kommer vi att ha en hälsocertifiering och fira att vår
skola nu klassas som en hälsoskola. Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter
hela förmiddagen för att uppmärksamma detta. Det kommer vara
flagghissning, klippa band, massagesagor, utelek och mycket annat. Det ska bli
jättekul! Sista lektionen på onsdagen kommer klassen att gå till Vaksalakyrkan
för att se deras påskspel. Klassen går ca 12.30 och ska vara tillbaka till 14.15
men om vi blir några minuter sena så vet ni varför.
Vi kommer starta de nationella proven i matematik. Vi kommer genomföra en
självskattning, det muntliga provet och även det första (av 6) skriftliga provet.
Sen fortsätter vi med resterande prov efter påskolovet.

Mer information om de nationella proven går att hitta på sidan
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov.

Vecka 14
Måndag

Tisdag

Slöjd

idrott
Läxhjälp
14.30

Onsdag

Torsdag

Matteläxan och
arbetsblad i
svenska lämnas
in.
Hälsocertifiering
Till
Vaksalakyrkan
på påskvandring

14.00 Olle
14.45 Vera
15.15 Olle

14.30 Aron

Läxor:
 Matteläxa, löst blad med blandade uppgifter.
 Nyckeln till skatten, kapitel 23
 Arbetsuppgifterna till kapitlet.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

Musik

Fredag

idrott
Läsläxa/läslogg
redovisas.

