Info om veckorna 43 och 45 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Nu är alla samtal genomförda och som vi sa i det förra brevet är vi mycket stolta över alla elever
som hållit sina möten. På Infomentor kan ni nu hitta elevernas IUP:er som vi uppdaterat efter
samtalen. Har ni tappat bort inloggningsuppgifterna kan ni kontakta Anna via mejl
(Anna.Johannesen@enkoping.se).
Under veckan som varit har Sara varit sjuk samt på kurs tisdag-fredag. Detta har medfört att det
blivit lite mer oroligt på lektionstid. Vi samtalar mycket om hur vi beter oss i klassrummet och
hur vi är mot varandra för att vi alla ska gå hem nöjda när dagen är slut.
Studiebesöket i tisdags, då vi var på stadsbiblioteket och hos arkeologerna på Statt-tomten vid
stora torget, var lyckat trots att det regnade emellanåt. Ni kan läsa mer om vår resa till Enköping
på bloggen.
På onsdag, 25/10, ska vi till kyrkan på en samling med information kring Alla helgons dag och
Halloween. De kallar träffen ”dödsviktigt” och har lagt upp sitt arbete med stöd från läroplanen
(Lgr 11). Det ska bli spännande tycker vi! Mer information kommer på bloggen nästa vecka.
Vecka 44 är det höstlov och vi ses igen måndagen 6 november.
Eftersom vi har bibliotek jämna veckor dröjer det (pga. lovet) länge till nästa tid för att låna
böcker. Vi rekommenderar ett besök hos stadsbiblioteket, samt att ni går in på deras hemsida för
att kika in de olika aktiviteter de håller i under höstlovet.
www.bibliotekenkoping.se/barn/aktiviteter
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)
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

Vecka 43:

Vecka 45:

Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Vänliga hälsningar från Sara och Ellen
sara.eriksson.b@enkoping.se
ellen.karlsson@enkoping.se

