
Veckobrev 9 

Klass 3 - Vasaskolan 

______________________________________________ 
Hej allesammans! 
Idag är det så äntligen dags för vårt alldeles egna Vasalopp! Vi hoppas att det blir en fin 
dag och att veckan får avslutas på bästa sätt med svettiga barn efter löpning, 
korvgrillning och blåbärssoppa i Johannebergsparken!  

En skolvecka går fort men när man summerar veckan inser man att mycket jobb har 
hunnits med. Vi har: 

- övat problemlösning i tvärgrupper 
- förberett oss inför nationella prov genom att göra gamla test  
- tittat på youtubeklipp för att lära oss mer om tal i bråkform 
- spelat ”bråkmemory” 
- samtalat kring olika begrepp i no:n med hjälp av begreppskort (rymden) 
- målat vårt solsystem 
- läst ut boken ”Silverpojken” (på klassens begäran läste vi MYCKET igår!) 
- fortsatt att skriva berättelser i grupper 
- lagat nyponsoppa på våra trangiakök för att bjuda förskoleklassbarnen på 

Sist men inte minst… vi fick se en 
teater som framfördes av några 
barn i klassen och till det blev de 
bjudna på både kaka, klubba och 
festis. Undantagstillstånd rådde…. 
Kan upplysa om att barnen var 
VÄLDIGT nöjda med detta 
upplägg! 



Information inför vecka 9: 

Läxor:
Läsläxa: läsa sid 71-82 och som vanligt vill jag att ert barn läser minst 2 sidor för en 
vuxen. Inga speciella uppgifter till denna text.  

Matteläxa: - öva på tal i bråkform (se särskilt papper) 

Engelskaläxa: Chapter 14;  

- läsa sid 32-33, 

- Glosor i rutan på sid 32 - kunna muntligt 

- Ord i övning 1 på sid 32 - kunna stava (guitar, drums, bass, piano, singer) 

Tisdag: 

På temapasset är det hemkunskap. 

Fredag:

Idrott - ta med idrottskläder, vattenflaska, handduk och tvål. 

VIKTIG INFORMATION: 

Vi behöver rensa bland kvarglömda kläder. Det börjar bli väldigt fullt i tvättstugan… Ta en titt därnere! 31 
mars tömmer vi tvättstugan och kör iväg kläderna till återvinning! Det finns överdragsbyxor, jackor, 
skor, stövlar, vantar, mössor…  

Med förhoppning om en solig helg!  
Hälsningar Sofia   




