Info om veckorna 14 och 16 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 4
Oj vad många som var sjuka förra veckan i år 4, denna vecka är det som tur är fler
på plats. Nu längtar jag tills alla är på plats i klassen!
Nästa vecka är det dags för oss att börja sälja majblommor. Majblommor säljer vi
för att stödja och hjälpa andra barn och ungdomar som på olika sätt kan behöva
hjälp. Skolan får även en del av vinsten, vilket brukar gå till elevrådet för inköp av
olika saker till rastaktiviteter som t.ex. bollar och hopprep. En del av vinsten är
även ”lön” för den utförda försäljningen som säljaren behåller. Hoppas att så
många som möjligt av oss kan hjälpas åt att sälja majblommor! Om man inte har
lämnat in lappen med föräldrar/vårdnadshavares godkännande går det bra att göra
det även nästa vecka. Den 6/4 startar försäljningen.
Vecka 14 är det dags för eleverna i år 6 att genomföra nationella prov. Jag kommer
att vara med dem på onsdagen, vilket gör att år 4 kommer att ha Oscar/Lena på
morgonen samt idrott med Oscar och eleverna i år 5 efter förmiddagsrasten. På
eftermiddagen då ordinarie idrottslektion skulle ha varit är Oscar med i
klassrummet och genomför en lektion i annat ämne.
Anne är ledig veckan före lovet samt några dagar efter lovet. Lena kommer då att
vikariera hos oss i år 4 på engelskalektionerna. Det är ingen engelskaläxa vecka 16.
Onsdagen den 19/4 är det dags för mig att åka till Uppsala Universitet på min
handledarutbildning. Då kommer år 4 att träffa Lena, Oscar och Leif.
Vecka 15 är det påsklov (samt måndagen vecka 16).
Läxa till fredagen vecka 14, läsa: minst 15 minuter vid minst tre tillfällen. Skriv
en kommentar på bloggen under inlägget där detta veckobrev finns bifogat. Du kan
skriva vad boken heter som du har läst och vad den handlar om. Du kan skriva om
vad som är bra med att läsa, kanske har du något tips att dela med dig av. Berätta
om en person eller plats som finns i boken. Om du fick vara en person/figur, vem
skulle du vilja vara och varför? Du som inte har möjlighet att skriva kommentar
hemma förbereder dig genom att skriva på ett papper för att sedan skriva din
kommentar i skolan.
Läxa till fredagen vecka 16, läsa: läs minst 15 minuter vid minst tre tillfällen.
Använd dig av läsfixaren Cowboyen och sammanfatta det du har läst. Tänk på att
skriva så pass mycket att vi andra som ska lyssna har möjlighet att få en inre bild av
din text. Använd läxboken och tänk alltid på att skriva med din finaste handstil!

Vecka 14

Vecka 16

tisdag: idrott

tisdag: idrott

onsdag: idrott

onsdag: idrott

torsdag: läxa engelska (se info ovan)

torsdag: ingen läxa i engelska

fredag: läsläxa (se info ovan)

fredag: läsläxa (se info ovan)

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

