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VECKOBREV
vecka 49

Läsläxa
Läs i Munläs B s. 45 och 49
+ valfri bok.
Glöm inte att fylla i
läsprotokollet.
Trevlig läsning!

Skrivläxa
Skriv minst 5 meningar och
berätta om din födelsedag.
Hur brukar du bli firad när du
fyller år? Vilket datum fyller
du år? Hur många år fyllde du
senast? Brukar du få tårta?
Har du haft något kalas? Vad
gjorde ni på kalaset?
Rita och färglägg en bild som
passar till det du har skrivit!

Luciafirande fredag
11 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 m.m.

Vintermånad…
… men

än så länge ingen snö i sikte!

Denna vecka har vi pratat om vad som
händer i naturen och med djuren under
vintermånaderna. Eleverna har fått skriva
egna faktatexter om detta och vi har även
tittat på film! Härligt att få höra klassens
lyckliga ljud när det dyker upp söta djur på
projektorduken!
Killarna i klassen har fortsatt träffat Caroline
och Hans. Den här gången blev det bl.a. prat
om förlåtelse!
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Alla har skrivit egna vinterdikter. Så fina!
Klassen har en egen adventskalender som
”öppnas” av olika elever varje morgon.
Dessutom blir det lite adventsläsning med
”De magiska skriftrullarna” och ”Konungens
födelse”.
Sjukfrånvaroanmälan
Glöm inte att du måste
sjukanmäla ditt barn
varje dag under HELA
sjukfrånvaron. Du gör
det enklast på Skola24
eller genom att skicka
ett sms till fritidsmobilen!

Under det sista Tema-passet för terminen så
blev det ”Skapande verkstad ” med Simon
och Joel.
Och sist men inte minst har vi övat och övat
på Lalehs sång ”Det kommer bli bra”.
Inspelning gjordes med klassen under
fredagen. En eloge till Johannes som
ordnade och riggade inför detta!
Ni föräldrar kommer att få en ljudfil med
inspelningen. Denna ljudfil får gärna spelas
upp för nära och kära, men INTE delas på
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på nätet och med utomstående. Tack för förståelsen!

Julavslutningsdagen

den 18 december är ju bara för elever i år
p.g.a. Corona.

Skoldagen börjar kl. 8 och slutar kl.12. Eleverna tar med eget fika.
Alltså blir det INGEN avslutning på kvällen i kyrkan!

En välsignad andra advent önskar jag Er alla! Filippa
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