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Veckobrev vecka 21
Hej på er alla!
Under den här korta veckan så har vi jobbat med
koordinationsystem i matten. Barnen tyckte det var lätt och ro
Vi har haft engelska och jobbat med djuren på en bondgård.
Blir alltid lika imponerad över hur snabbt de lär sig och vad
mycket de redan kan.
Vi har sett en film, läst och skrivit om asagudarna.
Barnen har jobbat med sina tekniklådor.
I svenskan har vi bl.a tränat på storbokstav och punkt. Barnen
har även skrivit vad de tror om framtiden. Som vanligt har vi
gjort mycket mera än det jag skriver i brevet.
Nästa vecka så händer det mycket spännande saker.
På tidsagen den 30 så är det friluftsdag på Österängen. Vi
samlas i skolan som vanligt och slutar dagen på skolan kl
14.15. Barnen serveras pastasallad. Skicka med en låda eller
dyligt som barnen kan ha sin pastasallad i. De får gärna ta
med matsäck och extra dryck. Mer information om den här dagen
har ni fått tidigare, då i pappersform. Se till att barnen är
ombytta och klara när de kommer till skolan.
Torsdagen den 1 juni avslutar vi forntidsarbetet med att göra
ett besök i Gamla Uppsala. Vi har bokat en visning och museet
och kommer sedan att vara ute bland kullarna och njuta av
miljön. Vi åker från skolan kl 8.15 och är tillbaka på skolan
igen klockan 12.00. Så barnen kommer att äta lunch lite senare
den dagen. Vi ser helst att barnen är på skolan kl 8.00 den
dagen. Om det inte går på något sätt så hör av er till oss så
fixar vi det. Vi tänkte ha den här dagen som lite mys och
avslutning. Skicka med barnen någon matsäck. Det kan vara allt
från frukt, fika, smörgås, plättar mm. Vi har dock sagt ingen
läsk eller godis. Vi tycker alla att det ska bli så roligt.
Vill också påminna om att det är visning av de
nationellaproven tisdagen den 30. Då har ni möjlighet att ta
del av era barns resultat. Detta blir i form av ett öppet hus
där ni kan droppa in som ni vill. Ni är varmt välkomna till
klassrummet mellan 14.30 till 16.00.
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Ja, det var allt för denna vecka.
Då önskar vi er alla en skön helg.
Jeanette och Anna-Karin

V.22
Måndag
Tisdag

Friluftsdag.
Öppet hus och visning
av de
nationellaproven

Onsdag

Matteläxa 13

Torsdag

Utflykt till Gamla
Uppsala

Fredag

