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Veckan som gått: Jag tycker att vår vecka tillsammans har varit riktigt bra. Vi
har haft många bra lektioner och överlag har rasterna också fungerat bra.
I tisdags hade vi fair-play i Årstaparken. Det var en fantastiskt rolig dag och vi
hade tur med vädret också. De allra flesta eleverna var nöjda med dagen, några
få var väldigt besvikna över att de inte vann…
Vi har fortsatt arbeta med blandningar och lösningar i NO. I matematiken
jobbar vi nu med vinklar och eleverna ska bland annan känna till
spetsig/trubbig/rät vinkel. Vi jobbar med geometriska figurer och ser efter vad
de har för vinklar. Vidare jobbar vi med parallella linjer och parallellogram. Det
här avsnittet känns mycket lättare för många elever. Klockan var bökigt för
många så fortsätt gärna hemma att prata om klockslag och att beräkna tid. Det
är lätt att få in det i vardagen om man är medveten om det.
På engelskan jobbar vi med färger, siffror och att kunna översätta olika
substantiv. Ett exempel; Huset är brunt – the house is brown, stolarna är gröna
– the chairs are green.
Ni har nu fått hem tider för höstens utvecklingssamtal, ni behöver endast
höra av er om tiden inte passar.
Nästa vecka:
Nu går ju era barn i trean och det är dags för dem att bli faddrar (istället för
fadderbarn). De har tjatat och tjatat på mig om detta och nu ska det äntligen bli
av. På tisdag kommer de få träffa sina fadderbarn för första gången. Det ska bli
jättekul!
Vi har matservice nästa vecka.
På torsdag 15 september är det dags för föräldramöte för år 3-5. Vi samlas i
matsalen för lite gemensam information och går sedan till klassrummet och
fortsätter där. Om du/ni har något som ni vill diskutera under mötet kan ni vara
snälla och maila det innan.
Skolfotografering tisdag 27 september!
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Arbetsbok i
svenska
lämnas in.

Musik
Läsläxa/läslogg
Föräldramöte
redovisas.
19-21
Läxor lämnas
ut

Läxor:
 Lästräna kapitel 3 ”ABC-klubbens sista fall” (med läslogg)
 Arbetsboken s. 10-11 som hör till kapitlet.
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

