Info om veckorna 50 och 51 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Nu är det inte många dagar kvar på denna termin. Det är så otroligt mycket vi har
lärt oss! Vi har t.ex. utvecklat våra kunskaper om area och omkrets. Vi vet hur vi
skapar tabeller och läser av diagram. Vi har utvecklat vår förmåga att dra slutsatser,
att diskutera och att argumentera. Vi har också lärt oss att skriva texter i olika
genre, b.la. genom projektet med tidningar. Vi har lärt oss om Gustav Vasa och om
kroppen. Vi har varit på konstrunda och annat i Enköping. Visst är det mycket vi
gjort och lärt oss? Bloggarna är ett bra ställe att titta på då man vill påminnas om
allt vi arbetat med denna termin.
Denna vecka samt kommande genomför eleverna i år 6 muntliga nationella prov i
svenska, matte och engelska. För att vara väl förberedda har vi övat med gamla
prov från Skolverket. I vår genomför vi resterande skriftliga prov.
Något roligt som har hänt den här veckan är att vi nu startar upp med våra nya
iPads. Alla elever i år 5-6 har nu tillgång till en iPad att använda i undervisningen.
Det kommer också finnas möjlighet att använda den hemma, efter att ni diskuterat
och läst igenom det avtal som behöver skrivas på. Vi skickar med avtalet hem i dag,
i ett utskrivet format samt via mail. Avtalet är formulerat och skrivet som ett
standard avtal som gäller på skolorna i Enköpings kommun, alltså inget vi har
formulerat. Om ni har några frågor eller funderingar kring avtalet kan ni höra av er
till rektor frida.johansson@enkoping.se.
Vi kommer att börja använda Google Classroom, som är ett digitalt klassrum. Här
kan ni se en film där några lärare berättar varför och till vad de använder sig av
Classroom i sin undervisning: https://www.youtube.com/watch?v=4gcBil9OuRM.
Till er föräldrar; vi och era barn kommer att informera er mer om hur det digitala
klassrummet fungerar längre fram. Vi är alla väldigt nyfikna på att starta igång med
detta!
I våras vann vi 10 000 kr i Webbstjärnans bloggtävling med vår blogg:
viimellanstadiet.se. Vi har under hösten diskuterat och funderat på vad vi vill
använda prispengarna till. Tidigare bestämde vi att det skulle gå till någonting inom
digitalisering. Nu har vi kommit fram till att vi kommer att köpa in ”INO-BOT”,
små robotar som vi kan använda då vi ska lära oss att programmera. Vi kommer att
använda oss av programmeringsspråket Scratch för att skapa b.la. spel och filmer.
Vi ser fram emot att starta detta arbete i början av nästa termin.
Utanför fönstret i klassrummet ser vi sakta hur snön smälter bort. Vi hoppas på att
det snart kommer mer. I och med att snön kom på besök fick vi uppdatera oss på
de regler som skolan har angående snöbollskastning. Det är inte tillåtet att kasta snö
i någon form. Alla elever vet att detta är skolans regler då vi pratat en hel del om

dem och alla har också ”tummat” på vårt gemensamma kontrakt på att de tagit del
av denna information.
Torsdagen den 14/12 firar vi Lucia, och det är vi i klass 5-6 som leder årets
luciatåg. Alla är välkomna att komma och se oss sjunga i idrottshallen klockan 8:45.
Alla som inte har tagit med sig kläder, glitter och annat de ska använda behöver se
till att det kommer med till skolan så snart som möjligt.
Onsdagen den 20/12 kommer EnaT till oss, vi ska då lära oss mer om elektricitet.
Det behövs skokartonger till denna dag, kan alla kolla hemma eller på någon affär
och ta med så fort ni har en? Om någon har annat att dekorera med, t.ex.
tapetprover får ni gärna ta med det också.
Sista dagen för terminen är torsdagen den 21 december, och alla elever slutar
klockan 13:05. Sedan ses vi igen tisdagen den 9 januari 2018.
Kolla gärna in våra bloggar: www.viimellanstadiet.se och http://lillkyrkabladet.se.
Glöm inte att läsa vid minst tre tillfällen i veckan för att kunna genomföra
recensionen som ska vara med till skolan igen tisdagen den 19/12.
Vecka 50:

Vecka 51:

Onsdag: idrott

Tisdag: recension läsläxa

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Onsdag: idrott
Torsdag: idrott + ev. läxa engelska
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