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Igår hade vi en trevlig avslutning tillsammans med Lovisa, vår lärarstudent. Vi
hade disco i ett av våra klassrum och lugnt pyssel i det andra. Några dansade sig
svettiga från början till slut medan andra valde att pyssla i det lugnare rummet. Vi
hade alla jättetrevligt!
I matte har vi nu börjat med mätning. Målet för kapitlet är att kunna mäta
längder, räkna ut omkrets och area samt förstå begreppet skala. Läxan till på
fredag är att mäta olika sträckor. Om man inte har en linjal hemma får man gärna
låna hem en under veckan.
En annan läxa som barnen har nästa vecka är att hänga med i
nyheterna. Uppdraget blir att någon dag under veckan ta med
sig och berätta om en Upplands-nyhet för klassen. Man kan
läsa tidningar, titta på tv eller internet. Skriv en kort
sammanfattning av din nyhet så att du kan berätta den med
egna ord.
I no kommer Sofia och Cecilia tillsammans med Anna från naturskolan starta upp
ett odlingsprojekt på 4h-gården. Nästa vecka ska klasserna så i klassrummet och
senare i vår ska de plantera ut dessa plantor på 4h-gården. De ska också vid
några tillfällen i vår dels så direkt ute och dels sätta potatis. Sedan är det vårt
ansvar att sköta om våra odlingar och följa hur det utvecklar sig. I sommar
kommer vi även att behöva vattningshjälp från er familjer men det återkommer vi
till när vi närmar oss sommarlovet.
Nästa vecka kommer Anette Skåhlberg tillbaka till skolan för att avsluta vårt
skrivprojekt. Barnen har skrivit böcker så pennorna glöder. Fredag den 7/4
kommer vi sedan att läsa upp våra böcker för fadderbarnen och de läser upp sina
böcker för oss. Det ser vi fram emot.
Må gott!
Hälsningar Annica och Helena
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