
Veckobrev 19 
Klass 3 - Vasaskolan 

Hej allesammans! 

Veckorna flyger fram och våren har verkligen gjort entré! Tänker 
att det är viktigt att njuta av att naturen vaknar till liv - särskilt 
viktigt i dessa tider. Skönt att vädret gör det enkelt att vara ute 
mycket!

När man summerar veckan på fredagarna inser man att mycket har hunnits med… denna 
veckan har vi:

- tittat på fler avsnitt av ”Arkeologens dotter”
- skrivit färdigt mindmaps om jägarstenåldern och 

bondestenåldern
- haft mattetest som handlade om programmering
- gjort olika övningar för att träna på att göra korrekta 

meningar med punkt och stor bokstav på rätt ställe + 
även tränat adjektiv

- Planterat - vi vattnar nu varje dag för att se vad som kommer upp…
- arbetat två och två med problemlösning
- i princip gjort färdigt våra berättelser i gruppskrivandet och vi ska snart få lyssna till 

varandras berättelser
- tittat på Lilla Aktuellt



Information inför vecka 20: 

Läsläxa: läs 20 min minst 4 ggr/vecka. Fyll i läsprotokollet och ta med till skolan.

Engelskaläxa: kunna namnen på de olika skyltarna (se särskilt papper)

Matteläxa: träna på multiplikationstabellerna (jag har märkt att de behöver friskas upp) - 
använd det gula pappret eller elevspel.se

Tisdag: 

På temapasset 12.15-14.00 blir det en annorlunda variant av ”Fritidshemmens dag” då vi inte får 
ha några föräldrar på plats. Vi är istället i olika grupper och går runt på olika stationer. Vi tror 
att det, trots allt, blir en bra dag! 

Fredag: 

Utomhusidrott vid Fysiken. Vi promenerar dit. Inga idrottskläder behövs. 

Övrigt: 

Torsdag 28/5 är det äntligen dags för gammeldags skoldag. Vi kommer klädda i 
tidsenliga kläder (tänkt 100 år bakåt i tiden) och har med oss smörgåslåda och något att dricka. 
Vi äter i bamba som vanligt men för att känna på hur det var förr i tiden äter vi även ett slags 
mellanmål i klassrummet. Det blir en spännande dag! Kanske inte för de som hamnar i 
skamvrån….:)

Hör av er till mig eller Ulla om ni har några funderingar kring klädsel eller annat!

Vi får hoppas på en helg som liknar bilden till vänster!

Vänliga hälsningar Sofia


