Info om veckorna 41 och 42 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Utvecklingssamtalen pågår för fullt. Vi är mycket stolta över era insatser i att
förbereda, planera och driva era samtal. Ni har förberett er bra genom ert brev där
ni beskriver er skoldag. Ni har koll på IUP och omdömen i de olika ämnena.
Vi har nu startat ytterligare en blogg: http://lillkyrkabladet.se. Där kommer vi att
producera artiklar, notiser, referat, insändare och mycket annat som vi arbetar med
i vårt ”Tidningstema”.
Vi påminner er vårdnadshavare om enkäten som vi skickade hem information om
tidigare. Svaren är viktiga för oss i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Tack på förhand
för er insats.
Angående skolfotograferingen så kommer en kod att mailas hem till er så fort
fotona finns för påseende hos fotografen.
På föräldramötet utlovade vi en återkoppling angående engelskan och hur planen
ser ut för att lektionerna ska fungera på bästa sätt. Anne har återkopplat till er
elever i går samt via mail till er vuxna idag fredag.
Vecka 44 är det höstlov för er elever.
På tisdag, den 10/10 är Sara på konferens hela dagen. Ni elever träffar då Ellen och
Anne.
Vecka 42 ska vi till Enköping på studiebesök. Vi kommer att hälsa på arkeologerna
som arbetat med utgrävningen under Enköpings gamla stadshotell. Där kommer vi
bl.a. att få se och lära oss om olika fynd de hittat. Det alla behöver ta med sig är:
matlåda med lock, bestick, vattenflaska och sittunderlag. Man kan också ta med sig
ett mindre mellanmål t.ex. frukt eller smörgås. Från skolan får vi pastasallad och
festis.
Torsdagen samt fredagen vecka 42 är Sara på utbildning vid Uppsala Universitet
angående läslyftet som vi lärare på skolan fortbildar oss inom detta läsår. Anne och
Ellen kommer då att vara med er elever.
Fredagen den 20/10 kommer Ulrika från Folktandvården till år 5. Vi kommer då
att få lära oss mer om våra tänder och hur viktigt det är att vi tar hand om dem.
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, det underlättar för både er och oss (du som inte har
någon inloggning kan höra av dig till Anna Johannesen:
anna.johannesen@enkoping.se)
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 samt http://lillkyrkabladet.se
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Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Tisdag: studiebesök i Enköping
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Vänliga hälsningar från Sara och Ellen
sara.eriksson.b@enkoping.se
ellen.karlsson@enkoping.se

