Info om veckorna 19 och 20 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 4
Vilket underbart väder vi har! Vi klär oss lite tunnare och njuter av solen. Det är
full fart på skolgården när det är rast och våra nyinköpta saker kommer väl till
användning.
Måndagen den 8/5 är år 5-6 på utflykt med bland annat Oscar och Matz så det
blir ingen no eller musik. Men då har jag turen att få vara med i klassrummet hela
dagen .
Torsdagen den 11/5 är det föräldraråd klockan 19:15 i personalrummet. Alla är
varmt välkomna.
Måndagen den 15/5 åker Erika, Felizia, Hampus, Selma, Leo B, Ellen och jag till
Stockholm för att representera bloggen i Webbstjärnans tävling. Oscar och Matz
har då hand om år 4.
Onsdagen den 17/5 är år 5-6 på friidrottsdag och därför flyttar vi idrotten från
onsdagen till torsdagen.
Fredagen den 19/5 är det friidrottstävling i Enköping för hela klassen. Oscar
mailar ut mer information inför den dagen.
Läxa i läsning vecka 19: nu är det dags att skriva bokrecension på boken som du
har läst under läsprojektet de senaste veckorna. Du får en mall av mig och skriver
din recension i läxboken. Ta med boken du har läst, oavsett om du har kvar att läsa
i den. Då kan du visa den för de andra när du genomför din redovisning. Allt är
med till skolan senast på fredagen.
Läxa engelska: angående läxa i engelskan så hör Anne av sig till er via mail om det
är någon läxa samt vad den handlar om. Läxdag för engelskan är torsdagar, om inte
Anne meddelar något annat.
Vecka 19

Vecka 20

tisdag: idrott

tisdag: idrott

onsdag: idrott

torsdag: idrott + läxa engelska

fredag: läsläxa (se ovan)

fredag: läs vid minst tre tillfällen

Du missar väl inte att kolla in på bloggen? Där kan du se och läsa om en hel del
som vi har gjort den senaste tiden: http://viimellanstadiet.se/
Vänliga hälsningar från Sara
sara.eriksson@lillkyrka.enkoping.se

