Info om veckorna 39 och 40 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Tack för att så många av er kom på mötet för föräldrar/vårdnadshavare tidigare i
veckan. Bildspelet som vi visade finns nu på bloggen. På mötet berättade Sara om
läsprojektet vi kommer att genomföra i klassen under de närmaste 7-8 veckorna. Vi
bifogar en beskrivning där ni kan läsa hur och vad vi kommer att göra.
Nu har vi startat med utvecklingssamtalen. Ni elever har förberett er för att kunna
leda era samtal på bästa sätt och vi ser fram emot att lyssna och stötta.
På måndag kommer en vårdnadshavarenkät från skolinspektionen att mailas till er.
Det är viktigt för oss att ni svarar på den då det är ett underlag som vi använder i
vårt kvalitetsarbete.
På tisdag kommer Friends till oss i lärlaget. De kommer att visa en kort
föreställning som heter ”Schysst på nätet” och handlar alltså om hur vi är mot
varandra på sociala medier och liknande.
Glöm inte att sjukanmäla måste göras varje dag om det inte gjorts för flera dagar
vid ett tillfälle. Sjukanmälan görs på nummer: 626 802. Vi ser gärna att ni
sjukanmäler på Infomentor (du som inte har någon inloggning kan höra av dig till
Anna Johannesen: anna.johannesen@enkoping.se)
Tisdagen den 26 september är det fotografering.
Fredagen den 29/9 är det studiedag för er elever.
Här i veckobrevet skriver vi information om viktiga datum och händelser som är på
gång hos oss i år 5-6. Om du vill se och läsa om vad vi gör i klassen kan du titta på
bloggen: www.viimellanstadiet.se
Vecka 39:

Vecka 40:

Tisdag: fotografering

Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska
Fredag: studiedag
Vänliga hälsningar från Sara och Ellen
sara.eriksson.b@enkoping.se
ellen.karlsson@enkoping.se

