Info v 50 och 51
Nu är det mindre än två veckor kvar av terminen. Det har varit jätteroligt att jobba med era
härliga barn som har lärt sig otroligt mycket. De har t ex utvecklat sina kunskaper inom addition
och subtraktion och hur man räknar ut arean på geometriska figurer samt lärt sig läsa av olika
tabeller. De har skrivit olika typer av texter i projektet om ”Huset”, lärt sig om Sveriges
naturtyper och om kroppen. I engelska har de utvecklat förståelsen och utökat ordförrådet.
Vi har även varit i Enköping och tittat på vad arkeologerna gör vid gamla Statt-tomten.
I tisdags var vi i kyrkan och fick se en fin julmusikal om Jesu födelse i Betlehem.
I matte har vi under veckan jobbat med problemlösning och med att läsa av olika tabeller.
I geografi har vi tittat på ”Geografens testamente” och arbetat med Lappland.
Vi har även börjat jobba lite med religion där vi pratat om några av berättelserna i Gamla
Testamentet. Vi ska fortsätta lite med det och sedan ska vi arbeta med Jesu födelse.
I svenska har vi läst mycket och jobbat med ng-ljudet. De har fortsatt jobba med ”Huset” med
Ellen där de denna vecka har skrivit snödikter som vi satt upp i korridoren utanför slöjden.
På engelskalektionerna har vi bl a tittat på korta filmer där de lärt sig namn på olika kläder.
Vi firar Lucia på torsdag den 14 december då fem-sexorna lussar för resten av skolan i hallen
8.45. Efter det fikar vi i klassrummet.
Tisdag den19 december julpysslar vi med fem-sexorna på förmiddagen. Vill någon av er
föräldrar vara med och hjälpa till då är ni hjärtlig välkomna!
Sista skoldagen före jul är torsdag 21 december.
Efter ett välförtjänt jullov börjar skolan igen tisdag 9 januari.
Veckobrevet finns även på bloggen: http://viimellanstadiet.se

VECKA 50
 Tisdag: Idrott
 Torsdag: Idrott
 Läs minst tre gånger. Högläsning
för förälder minst en gång.
 Matte: arbetsblad om taluppfattning
samt addition och subtraktion.
Hör av er om ni har några funderingar!
Vänliga hälsningar Anne
Anne.Pettersson.a@enkoping.se

VECKA 51
 Tisdag: Julpyssel 8.30-11.00
Idrott
 Torsdag: Eleverna slutar 13.05

