
Veckobrev 48 

 

Hej! 
Vi säger grattis och bra jobbat till våra klasskamrater som har varit iväg och 

tävlat i Bästa 4:an idag! När detta skrivs så har lagen gått vidare till semifinal 

och därmed är de även kvalificerade till distriktsfinalen. Grattis! 

 

 
 

Nu är det dags att utveckla nyhetsläxan till fredagar! Det är viktigt att de har 

med sig sin nyhet så att de kan redovisa. Det är även bra om de kan visa på 

kartan var nyheten har hänt.  

 

Förra veckan testade vi som första klasser skolans nya klassuppsättning med 

laptops som är till för oss på 3-6! Det var spännande! Vi ska ha en lektion till 

med Kent som är datoransvarig sen kommer vi att börja använda dem då och då 

under vårt vardagliga skolarbete. Det ser vi fram emot och det känns jättekul!  

 

Vi påminner om att man inte ska köra vägen upp till Visugglan vid hämtning 

och lämning. Slingan vid stadskyrkogården ska användas vid hämtning och 

lämning. 

 

Musikugglan börjar nu med utskick till vårdnadshavare som har barn till 

förskoleklass 2013-2014. Vi vill uppmärksamma er på detta så att ni som har ett 

barn f.2007 inte glömt att skicka in er anmälan. 

 

Måndagen den 3 december kommer vi att få testa på luftgevärsskytte i 

Karlskrona Luftvapenhall på Bredgatan 18! Inget ombyte behövs.  

4A: Vi går från skolan 8:00. (OBS! Tiden!) Kom en stund innan så att vi kan 

gå klockan 8. Det går också bra att bli lämnad på plats i stan 8:25, meddela i så 

fall detta senast fredag 30/11. Mellan 8:30–9:45 har vi tid i hallen och där finns 

personal som kommer att ta hand om oss. Vi går sedan tillbaka till skolan. 

4B: Vi går från skolan 9:15 och har lektion som vanligt på morgonen. Mellan 

9:45–11:00 har vi tid i hallen och där finns personal som kommer att ta hand om 

oss. Vi går sedan tillbaka till skolan och äter lunch.  

http://webmail.tantgron.nu/owa/redir.aspx?C=6d8bb7e0a7d64c50bdf4e46321ee53e9&URL=http%3a%2f%2fwww3.idrottonline.se%2fKA2SF-Skyttesport%2f


 

Detta händer i veckan! 
 

Vecka 48 Aktivitet Läxa 

Måndag Bästa 4:an i pingis  

Tisdag  4A+B: Rättstavning 

Onsdag  4B: Engelska Our band + 

10 glosor 

Torsdag 4B: Idrott 4A: Engelska Our band 

+ 10 glosor 

Fredag 4A: Idrott 4A+B: Veckans nyheter 

Måndag v.49 4A: Går från skolan kl. 

08.00 in till stan för att 

prova luftgevärsskytte. 

 

 

 

Hälsningar 

 

Linda, Linda, Micke, Kristina & Tina 

 

 


