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8 skoldagar kvar på 
läsåret… 
I Ma-boken har vi denna vecka arbetat med 
multiplikation och att multiplicera med flera 
faktorer.

Fritidshemmens dag hade vi på tisdags-
eftermiddagen i strålande solsken. Alla fick gå 
runt i grupper till olika stationer såsom ”Den 
hemliga stigen”, transportera vatten, längdhopp, 
”Pokémon catcher” , målning, bowling och 
avslutningsvis grillade vi hamburgare.
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Läxor 

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

Fritids stängt 18/6 

Fredagen den 18/6 är fritids 
stängt.

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. 
Avslutningen är tyvärr endast 
till för elever och pedagoger 
p.g.a. rådande situation med 
Corona!

VECKOBREV 
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På onsdagen blev det äntligen dags för 
”Gammaldags skoldag”. Alla gick in med liv och 
lust i denna ”teaterföreställning”. Under dagen 
blev det välskrivning, högläsning, hygien, 
kristendom med bibelberättelsen ”Den förlorade 
sonen” och matematik med kulram. Ute på 
rasten lektes det ”Bro, bro, breja”. Några 
hoppade hage och andra lekte med kulor. Fröken 
Inga hälsade på och kontrollerade om det var 
någon som hade löss.

Vid skoldagens slut hade vi ett mycket givande 
samtal om hur man såg på barn förr i tiden och 
jag hoppas att alla fick med sig många tankar 
från denna dag.

Under idrottslektionen lektes det ”Spion och 
general” i skogen.

Veckan avslutades med högläsning ur ”Naddap 
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Fritids informerar 

Vi hade en fantastisk 
”Fritidshemmens dag” 
på tisdagen i solskenet.

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 ”vi 
använder ett trevligt 
språk! 

.
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dlöks” av Roald Dahl.

En solig sommarhelg önskar jag er alla! 

Filippa 
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