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Vatten som ger liv… 
Under tisdagens tema-pass var klassen i skogen med 
David C. och David S. Pet-flaskor fylldes med vatten 
från bäcken och vattnet renades sedan med hjälp av 
kaffefilter. Ett spännande experiment!

Nationella Prov: Denna vecka har klassen gjort 
ytterligare två delprov i matematik. Dessutom är det 
några som arbetat tillsammans med gruppuppgift 
för att visa att de kan tänka, resonera kring 
matematiska uppgifter och använda sig av 
matematiska begrepp.

En stor del av måndagen ägnades åt ABC-klubbens 
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Läxor 

Läs i valfri bok. Fyll i 
läsprotokoll! 

Skriv-uppgift: Skriv ett A4 och 
presentera dig för din nya 
fröken i åk 4. Vad heter du? Var 
bor du? Hur ser din familj ut? 
Vilka är dina intressen? Vad 
tycker du är roligt att göra i 
skolan? Vad känner du inför att 
börja åk 4 på VR 18? Har du 
någon fråga till din nya 
fröken ?
—————————————————————- 

Sjukfrånvaro 

All sjukfrånvaro 
ska anmälas på 
Skola 24.
Kontakta Gunilla på 
expeditionen om du har 
behöver hjälp med 
inloggning! 

Tel: 031- 20 83 41 

VECKOBREV 
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skrivartävling. Alla färdiga bidrag skickades med 
posten! 

Ny högläsningsbok är ” Framtidsfararen” 
Götheborg. I boken gör några barn en tidsresa bakåt 
i tiden när staden Göteborg grundades.

På idrottslektionen fick alla träna friidrott på 
skolgården.

Undertecknad har spelat upp låtar i olika 
musikgenrer såsom hårdrock, rock, jazz, country, 
gospel, hip-hop och filmmusik.

Alla har fått skriva vilka trivselregler de tycker är 
viktigast i skolan och på fritids.

Ny klassföreståndare i åk 4 blir Sara Olsson.

Trevlig helg!  Filip
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Fritidsinformation 

 På fritids njuter vi av den fina 
vårsolen med mycket lek 
utomhus och har bestämt att 
flytta våran utflyktsdag till 
torsdagar. Då kommer det finnas 
möjlighet till utflykt för våra 
elever, antingen till närliggande 
skog eller park, vi beräknar att 
vara tillbaka runt 15.00. Håll utkik 
i eran mail-inkorg efter en 
lovlapp om lovdagen den 14e 
maj.  

• Fritids stänger kl.15 på 
Valborgsmässoafton, 
30 april. 

IDROTTSDAG 

Onsdagen den 21 april 
går alla elever på VR 28 
till Mossen och tränar 
friidrott hela skoldagen 
utomhus. Oömma kläder 
efter väder. Tag med 
vattenflaska och frukt. 

Skolan bjuder på 
pastasallad till lunch. 

Vi börjar och slutar enligt 
ordinarie schema-tider. 

 


