Info om veckorna 7 och 9 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 4
Nästa vecka startar vi med utvecklingssamtal. Ni elever har förberett er en hel del i
skolan. Det ska bli spännande att delta på samtalen .
Nästa vecka på tisdagen då det är idrott är Emma på annat tillsammans med
eleverna i år 5-6, därför blir den idrottslektionen flyttad till torsdagen istället. På
onsdagen är det idrott som vanligt.
Vecka 8 är det sportlov, vi hoppas på mycket snö till dess .
Vecka 9 är det dags att rätta nationella prov för år 6. Förra året började Enköpings
kommun med att alla prov rättas centralt av oss lärare i kommunen. Det innebär att
vi alla hjälps åt att rätta proven, och att det är någon annan som rättar just
Lillkyrkas prov. Sara kommer att delta dessa dagar och klassen kommer då att ha
vikarie på onsdagen och på torsdagen. På onsdagen kommer Oscar, en ny vikarie
som även kommer att vikariera från mars för Emma då hon ska vara föräldraledig.
På torsdagen täcker lärlaget upp de tider som behövs.
Läxa engelska: angående läxa i engelskan så hör Anne av sig till er via mail vad
den handlar om. Läxdag för engelskan är torsdagar, om inte Anne meddelar något
annat.
Läxa till fredagen vecka 7, geografi: de landskap som vi har blåmarkerat på
kartan i läxboken. På fredagen har vi ett skriftligt förhör på de landskapen samt de
som du haft tidigare i läxa. Ett bra sätt att träna på landskapen är att använda sig av
seterra.com eller webbmagistern.se.
Läxa till fredagen vecka 9, matte: multiplikationstabellerna 5 + 6, du som kan
dem övar på de tabeller som du känner dig mindre säker på.
Om du vill se mer av vad vi har gjort, kan du titta in på vår blogg. Varje fredag
bloggar veckans värdar om vad vi gjort: http://viimellanstadiet.se/ Du vet väl om
att du kan prenumerera på inlägg, det gör du genom att anmäla din mailadress på
förstasidan på bloggen.
Vecka 7

Vecka 9

onsdag: idrott

tisdag: idrott

torsdag: idrott + läxa engelska

onsdag: idrott

fredag: läxa geografi (se info ovan)

torsdag: läxa engelska
fredag: läxa matte (se info ovan)

Vänliga hälsningar från Sara och Emma
sara.eriksson@lillkyrka.enkoping.se

emma. gustafsson@enkoping.se

