Info om veckorna 21, 22 och 23 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 4
Känns konstigt att skriva veckobrevet den här gången, då det är läsårets sista. Den
här terminen har gått i en hiskelig fart. Nu är det endast 10 skoldagar kvar.
Här i veckobrevet skriver jag information om viktiga datum och händelser som är
på gång hos oss i år 4. Om du vill se och läsa om vad vi gör i klassen kan du titta på
bloggen: viimellanstadiet.se. Angående bloggen så kommer den snart att ta paus då
Webbstjärnan stänger ner bloggarna över sommaren för att kunna uppdatera och
utveckla nya idéer åt oss som arbetar med dem. Men till augusti är vi igång igen .
Skolavslutningen är fredagen den 9/6 klockan 9:00, jag träffa er elever i
klassrummet klockan 8:45 medan de vuxna, syskon och andra medbjudna tar plats
bakom hallen. Efteråt fikar vi tillsammans utomhus. Var och en tar med det som
den gillar allra mest.
Måndagen den 22/5 är jag i Uppsala på min kurs. Oscar och Matz kommer då att
vara tillsammans med er i 4:an.
Torsdagen den 25/5 samt fredagen den 26/5 är vi lediga.
Måndagen den 29/5 är jag i Stockholm på utbildning. Precis som måndagen
innan är det Oscar och Matz som är tillsammans med er.
Tisdagen den 30/5 är det dags för skolans talangjakt.
Onsdagen den 31/5 är jag återigen i Uppsala på min handledarutbildning (sista
tillfället). Leif vikarierar för mig.
Måndagen den 5/6 samt tisdagen den 6/6 är vi lediga.
Kom ihåg: tisdagar och onsdagar är det idrott.

Läxa i läsning de veckor/dagar som är kvar: träna din läsning genom att läsa
böcker, tidningar, på mjölkpaket och annat. Lyssna när någon annan läser. Läs för
någon annan. Prata texter, fundera vad som har hänt och vad som kommer att
hända. Använd dig av strategierna som Läsfixarna har lärt dig .

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

