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18 skoldagar kvar på 
läsåret… 
I Ma-boken har vi arbetat med kilometer och 
hur man omvandlar till olika enheter.

På måndagen promenerade vi till Hagateatern 
och fick uppleva en enmans-teaterpjäs om 
Sveriges historia och Gustav den tredje.

På ditvägen regnade det inte en droppe, men på 
hemvägen öppnades himlen och tappra barn och 
fröknar fick promenera i regnet.
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Läxor 

Inga läxor under nästa vecka, 
men de som behöver får gärna 
rätta och arbeta i kapp i Mitt i 
Prick 3B. 

Rundvandring 24/5 

Måndagen den 24/5 planerar 
vi en rundvandring i Göteborg 
till fots. Eleverna ska få berätta 
om olika platser som de tagit 
reda på fakta om. Inställt vid 
ösregn! 

Läseftermiddag 28/5 

Tag med en liten fika, kudde 
och ev. gosedjur. Självklart får 
man också ta med egna 
böcker att läsa om man vill! 

Gammaldags 
skoldag 2/6 

Mer info kommer!.

Skolavslutning 16/6 

Skoldagen börjar kl.8.00 och 
åk 3 springer ut genom 
tunneln ca 12.15. Därefter är 
det fritids för de som behöver.

VECKOBREV 
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Idag hälsade vi alla på Sara på VR 18 och klassen 
fick se sitt nya klassrum och hade naturligtvis 
massor med frågor . Får man ha stressbollar? Får 
man en egen dator? Får man gå själv till bamba? 
När slutar man på eftermiddagen?

På eftermiddagen skålade vi med champagneglas 
och rosa bubblande cider för att fira att alla 
kämpat väl och gjort sitt allra bästa under dessa 
tre år som jag har varit med klassen och att alla 
dessutom har genomfört de Nationella Proven.

Avslutningsvis tittade vi på filmen ”Den 
hemlighetsfulla trädgården”.

En trevlig vårhelg önskar jag er alla! 

Filippa 
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Fritids informerar 

Har du fått sommarlovs-
lappen? Om inte så hör av 
dig till fritids.

Nya Trivselregler 

 Alla elever i huset har 
varit med och funderat 
och tänkt vad vi ska ha 
för trivselregler i skolan. 

Denna vecka har vi haft 
lite extra fokus på 
arbetsro i 
klassrummet! 

På bilden bredvid kan 
ni läsa om vad eleverna 
tycker skapar arbetsro.
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