	
  	
  

13/5 -16

Klass 3A

Veckobrev 19

Hej!
I tisdags var det roligt att träffa alla somriga barn igen! Trots sommarkänslan har vi några
arbetsamma veckor framför oss.
I matematik har vi sett att många barn behöver träna på att räkna ut tal med uppställningar.
På de nationella proven visade det sig att det för många är svårt att komma ihåg när det ska
skrivas en minnessiffra och när man ska växla, de blandar ihop de olika räknesätten. Vi
kommer därför att jobba vidare med uppställningar i addition och subtraktion för att befästa
kunskaperna. Läxan kommer att bestå av uppställningar i addition och därefter blir det
enbart uppställningar i subtraktion för att i läxan efter sedan blanda de olika räknesätten.
Sedan hoppas jag att vi kan lämna det ämnesområdet för ett tag.
På bilden har vi varit ute i naturen. Uppgiften bestod av att leta upp en blomma och sedan
skissa av den för att därefter färglägga den med oljekritor. Resultatet blev många fina
blommor bl.a. gullvivor, kungsängsliljor, påskliljor, vitsippor och maskrosor. Det var en
uppskattad lektion som många vill göra igen.
Nästa vecka är det hälsovecka här i skolan. Då kommer varje morgon att startas med någon
aktivitet som ska främja hälsa. Vi ska promenera, dansa, gympa och massera bland mycket
annat. På onsdag är det skoljoggen, mer information i brevet nedan.
Fr.o.m. nästa vecka kommer gymnastiken att förläggas utomhus.
På tisdag den 17 maj är det sambedömningsdag med lärare från andra skolor gällande de
nationella proven, och klassen kommer då att ha vikarie.

Läxor: Svenska: Läs 6:e kapitlet ur ”Släpp taget Jonte!”! Låt ert barn läsa
ett stycke eller en halv sida högt för någon vuxen.
Matematik: Träna på uppställningar i addition!

Trevlig helg! Carina
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Vecka:20
Måndag: Långa idrottspasset,
medtag ombyte.
Tisdag: Slöjd
Onsdag: Musik på Årsta.
Torsdag:Korta idrottspasset.
fredag: Nya läxor delas ut.

Skoljoggen onsdag den 18/5
Då var det åter dags att springa Skoljoggen . Onsdag 18/5 går den av stapeln.
Klass F-2 springer på förmiddagen varvet runt i Årstaparken. Varvet är ca. 900
meter. Årsk. 3-8 springer efter lunch vårt stora Skoljoggenvarv som är ca 3.6
km långt.
Ta med lämpliga skor och kläder att springa i och gärna vattenflaska. För
eleverna i årsk. 4-8 är Skoljoggen är också ett moment av fyra på Årsta/
Ångelstatrippeln.
De senaste åren har det tyvärr blivit ett allt större ”problem” att fler och fler
elever inte ens kan promenera runt varvet. Vi ställer högre krav. Har man inget
läkarintyg och är i skolan så promenerar man varvet runt i vuxet sällskap. Hjälp
oss att uppmuntra era barn, de orkar mer än de tror.

Vänliga hälsningar
Kjell, Matts & Åsa Lena

