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Hej!  
Två, utflykter på en vecka - det var  
omväxlande! Se bifogade bilder.

                        *

Nästa veckas läxor är till ONSDAG.

Några elever har resterande uppgifter i 
matematik till fredag (då ligger stencilerna i 
mappen). Jag ska lägga även sista testet i 
matematik i mappen så att ni kan se hur det 
gick.
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Vecka 43 
Måndag: 

skolstart kl 8.20 

Tisdag: skoldagen 
slutar kl 14.00 

Onsdag: 

gympapåse 
(eleverna går från 
skolan kl 8.00, kom i 
tid!) 

läsläxa Munläs  

s. 27-28 

matteläxa (stencil i 
mappen; nr 26 och 
27); 

Fredag: 

Johannebergs-
kyrkan kl 8.00 

VECKOBREV 
Info v 43
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                              **

REGNKLÄDER. Det är mycket tjat när dem ska på. Var goda och prata 
med erat barn om varför det är viktigt med regnjackan och -byxorna.

 I torsdags ägnade vi tid åt att lära sig hur man hänger sina kläder i 
hallen, idag såg det ut som sju svåra år på vissa platser… 

                               ***

På torsdag, den 24 oktober (FN-dagen), ska vi ha en gemensam 
Vänskapsdag på lågstadiet. Vi kommer att jobba i faddergrupperna på 
fyra olika stationer (här på 28:n). 

                                ****

På fredag har jag planerat något som jag inte kan avslöja än men dagen 
kommer att börja som vanligt i kyrkan och sluta ska vi göra på skolan kl 
13.30. 

                           *****

                                            

  👍  v 42 :

Universeum, idrott, kristendom

                                  ******

Veckoplaneringen för v 43 finns i slutet av brevet.

Jag önskar er alla en trevlig helg! Mvh IngaP
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PLANERING V 43 

Svenska: lästräning (fonomix) ljudet ä; skriva bokstav Ä ä 
(bokstavshäfte) 

Matematik: läsa, förstå och skriva addition och subtraktion; jämna/
udda tal; begrepp: talfamilj; klockslag 11 (analog tid)  

Tema (tisdag):  jobba vidare med temat Bondgården 

SO: Lilla Aktuellt, FN-dagen (24/10) 

Bild: skapa med trolldeg (fortsättning) 
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