Vasaskolan

Åk 3

VECKOBREV
vecka 48

Läsläxa
Läs i valfri bok.
Glöm inte att fylla i
läsprotokollet.
Trevlig läsning!

Skrivläxa
Skriv minst 5 meningar och
berätta om ditt eller dina
husdjur. Vad heter djuret? Hur
gammalt är det? När flyttade
ditt husdjur hem till dig?
Om du inte har något husdjur
så skriv om ett djur som du
önskade att du hade. Varför
vill du ha just det djuret?
Rita och färglägg en bild som
passar till det du har skrivit!

Luciafirande fredag
12 december
Eftersom det inte blir
något traditionellt
luciatåg i år pga. Corona
så är alla elever välkomna
att komma till skolan med
egen luciaklädsel såsom
glitter, tomteluva,
luciakrona m.m

Och så var det fredag
igen…
Expedition Skogen var denna vecka inomhus pga.
regn. Inne blev det quiz och prat om hur man
överlever ute i skogen. Hela klassen är de största
djurvänner så det blir nog vegetariskt :) Eller så
kanske de kan få en fisk på kroken…
Alla har arbetat med att träna handstil alternativt
skrivstil som tidigare var obligatorisk ämne i skolan.
Numera är det helt frivilligt att träna skrivstil, men
väldigt roligt!
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Johannes har haft lektion om savannens djur och
David var inne i klassen på måndagen och ledde
multiplikationsbingo.
På onsdagen blev det en eftermiddag med
adventspyssel tillsammans i faddergrupper, åk 1 och
åk 3.

Tips!
Föreläsning om barns
liv på nätet

Resultatet hänger på klassrumsdörren i form av en
krans med strutar gjorda av ”julsångsnoter”. Många
uttryckte att det var roligt att få mötas över
klassgränserna.
Vi har fortsatt att läsa ”Den magiska kappan” och

Maria Dufva, kriminolog
och författare till bl a
“Mitt barn på nätet”, ger
tisdagen 1 dec kl. 19-20
en föreläsning via nätet
med temat: “Du och ditt
mellanstadiebarn”.
Temat är mellanstadiebarns liv på nätet,
sociala medier, spel
m.m.
Ni anmäler er via
hennes hemsida
www.mariadufva.se eller
via instagram
@mariadufva.
Föreläsningen kostar
100kr.

klassen har fått svara på frågor utifrån texten.
Alla har tränat på klockan- både analogt och digitalt.

En välsignad första advent önskar jag Er
alla! Filippa

Fritids har skickat digital jullovs-lapp !
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