
Vasaskolan åk 3 Vecka 11

Äntligen ett studiebesök… 
Vi blev inbjudna till Stenhammarsalen, 
Göteborgs konserthus, på en musik -
teaterföreställning som hette ”Den lilla 
elefanten”. Med hjälp av trombon, bastuba och 
olika slagverksinstrument , spelade av Göteborgs 
symfoniker, så blev sagan otroligt levande. 

Denna vecka har vi haft tema-pass om: Pesten.

Vi såg en film, pratade om olika fakta och sedan 
fick eleverna göra olika collage om sjukdomen i 
smågrupper.
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Läseftermiddag 
fredag 26 mars 

Tag med böcker, liten fika, 
kudde och ev. gosedjur.

Läxor 

Läs valfri bok.

Glöm inte att fylla i 
läsprotokollet!

Skrivläxa:

Skriv om en läskig 
plats.

Se separat stencil!

Engelska-läxa

onsdag-onsdag

VECKOBREV 
 



Vasaskolan åk 3 Vecka 11

Det blev rekord denna vecka på Hemlig kompis.

18 st gissade rätt (inklusive fröken). Bra jobbat, 
klassen!

Alla har skrivit faktatexter om trafik 
innehållande 14 stödord.

NP är igång . Några har fått göra en ”tala-
uppgift” i smågrupper. Övningen bygger på att 
kunna uttrycka sin åsikt i grupp, resonera 
tillsammans och att kunna bygga vidare på 
någon annans resonemang.

Vi har ”Rockat sockorna” och pratat om 
olikheter och likheter!

Jag önskar Er alla en trevlig helg!    
Filippa 

Mera fritids-information:
Från fritids har vi skickat ut ett formulär kring ert barns 
närvaro på påsklovet, tyvärr verkar det spårlöst 
försvinna i cyberspace för vissa. Har ni inte fått mailet 
går det bra att fylla i via denna länk https://forms.gle/
4R8gBkJ8KV3KjEAf6 
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Fritidsinformation 

Flera gånger i veckan 
har vi avslappning på 
fritids i olika former. Vi 
har pratat om hur 
viktigt det är med sömn 
för barnen. Efter varje 
avslappning får barnen 
posta en lapp om hur 
många timmar de 
sovit. När björnen når 
sitt ide utlovar fritids en 
spa-dag till våren. 

 All sjukfrånvaro ska 
anmälas på Skola 24 

Kontakta Gunilla på 
expeditionen om du har behöver 
hjälp med inloggning!

Tel: 031- 20 83 41

https://forms.gle/4R8gBkJ8KV3KjEAf6
https://forms.gle/4R8gBkJ8KV3KjEAf6

