
Veckobrev 42 

 

Hej! 
 

Ett stort grattis till klass 4b som vann 2:a pris i tävlingen Karlskronaloppet i 
helgen!  
 
Förra veckan hände det mycket! Vi pratade om Blekinge och Birka. På tisdagen var 
vi iväg på vandring i allhelgonatid som var jättebra! Vi fick lära oss om halloween, 
allhelgona och så pratade vi om vad som händer när man dör.  

I fredags var klass 4b och simmade. Klassen tyckte att det var väldigt roligt och de 
simmade bra . Nu på fredag ska klass 4a gå och simma. De går från skolan kl. 
08.15 och är tillbaka cirka kl. 10.30. På eftermiddagen har de idrott som vanligt så 
det blir en del packning. 
 
Under veckan får ni ut tider för utvecklingssamtal. Eftersom Micke även undervisar 
till stor del i klassen så kommer han att ha några utvecklingssamtal i klasserna. 
 
Nästa vecka är det dags för höstkonsert (24/10). Vi kommer därför att öva en hel 
del under veckan som kommer. Det är viktigt att barnen kan texterna utantill. De 
har fått texterna så att de även kan öva hemma. Mer information om höstkonserten 
finns i den bifogade filen. Barnen ska ha mörka byxor och vit tröja (utan tryck)på 
konserten.  
 
Den senaste tiden har det varit väldigt regnigt och flera skulle behöva ha extra 
kläder/regnkläder och stövlar med sig så att de slipper sitta våta på lektionerna. 
 

 Aktivitet Läxa 

Tisdag Kamratstödjarträff Historiahäfte om vikingarna – 
skriftligt förhör 

Onsdag Genrep inför höstkonserten. 
Kunna alla sånger utantill!  

4B: Engelska” Chichi and Lingling” 
½texten + glosor 

Torsdag 4B: Idrott 4A: Engelska” Chichi and Lingling” 
½texten + glosor 

Fredag 4A: Simma 
       Idrott 

Matte: (Om du är klar med 
diagnosen: nr 1-4 utmaning, om 
du inte har kommit fram till 
diagnosen: minst 7 tal) 
Nyheter, läsläxa 

Tisdag 
v.43 

 4A: Geografi: Skåne, Blekinge och 
Småland text+karta (häfte) – 
skriftligt förhör 

Torsdag 

v.43 

 4B: Geografi: Skåne, Blekinge och 

Småland text+karta (häfte) – 
skriftligt förhör 

 
 

Hälsningar 
 

Linda, Linda, Micke, Kristina och Tina  

 


