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Hej! 
Det har varit roligt att träffa alla glada och pigga 
elever efter ledigheten. Eleverna har skrivit om 
sina bästa jullovs-minnen i loggböcker, det var 
många fina berättelser jag fick läsa. Gott! I dag 
”dansade” vi julen ut: krubbans djur och 
människor har vandrat hem till deras skapare, 
änglagardinen har hamnat i tvättkorgen, 
adventsljusstake är undanlagt och 
pepparkaksburken står tom bland penslar och 
städmaterial… för nu är glada julen slut, slut, 
slut, julegranen bäres ut, ut, ut.
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LÄXOR v 3
MATEMATIK 

(onsdag) 

Nr  44 (stencil) 

*********************** 

ENGLISH 
(Thursday) 

klockan s 35 i Textbook 
(muntligt) 

STAVA: time, playtime, 
bedtime, snack, dinner 

************************* 

VECKANS ORD 

(fredag)  

att få: får -fick -har fått; 
att vara: är - var -har 
varit;                                          
att ha: har -hade -har 
haft;                                  
Sverige; värk; verkligen 

VECKOBREV 
INFO V 3 
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I onsdags var vi och lånade böcker på Stadsbiblioteket. Nu har vi både kapitel- 
och faktaböcker att läsa.

I torsdags hade vi en skön dag på skridskobanan.  Så underbart att se alla dessa 
duktiga skridskoåkare! 

Länken för terminens utvecklingssamtal skickades i torsdags, många har 
redan bokat tiden. Samtalen äger rum v 5 och v 6. Välkomna!

Nästa vecka är en ”hel” skolvecka. Alla läxor delas ut på måndag. 

Så här i början av terminen vill vi påminna er om två saker: 

_________________________

1) På onsdagar startar vi dagen med gemensam sångsamling kl 
8.00 för hela 28:an. Vi vill att alla barn ska få en lugn start på 
morgonen och därför behöver vi börja lektionen i utsatt tid. När 
elever droppar in under sångsamlingen har några barn lätt att 
tappa fokus. Vi vädjar därför till er föräldrar att se till att era barn 
är här i god tid innan lektionen startar. 


2) Om man mot förmodan kommer sent till fredags morgonbön i 
kyrkan uppmanar vi er att använda en av sidogångarna. Detta för 
att de som redan är på plats ska kunna fokusera på 
morgonandakten.  


Tack på förhand!

———————————————————————————


En sak till 

Jag skulle rekommendera inneskor/raggsockor med halkskydd inomhus i 
dessa något kallare tider… 

*******************************************************************************
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PLANERING v 51:

svenska: läsa (högläsning; läsa tyst); skriva faktatext; stava vanligt förekommande ord 
(veckans ord)

matematik: omkrets, area; positionssystemet (1-1000)

SO: De första nordborna

engelska: Chapter 15 (Time for a snack)

bild: collage 

kristendom: De österländska stjärntydare - v 2; v 3: Jesus i templet (Lukas 2)

Trevlig helg!                                                                                              Mvh Inga

HES 34:16
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