
v.15 

 
Hej! 

 
Efter en veckas påsklov var det roligt att se barnen tillbaka i skolan igen! 
Våren har kommit till Karlskrona och nu hoppas vi att den är här för att 

stanna. Dagarna har blivit längre sedan vi ställde om klockan och det är så 
härligt med ljusare kvällar. 
 

Veckan före lovet hamnade vi mitt i en korgteater och vi fick också i grupper 
sedan göra våra egna korgar. De blev jättefina och står nu i klassrummen! 

Nu ska vi bara klura ut vad vi ska ha i dem… Vi fick också lyssna till fler 
suveräna muntliga redovisningar om kaninen Chelsea, Tobias Karlsson och 
alpackan Samson. Eleverna är väldigt duktiga!  

 
I morgon, tisdag, är det några som ska iväg och delta i kvaltävlingen till 

Bästa 4:an i simning. Alla berörda har fått info via mail (skickat 2/4). Vi 
åker lokalbuss fram och tillbaka. Lycka till!   
 

Majblommorna kommer att delas ut den 16 april som är första dagen då 
man får börja sälja. Ta gärna upp förbeställningar redan nu! 
 

Idag har barnen fått med sig hem den tid där vi kommer att träffas för 
utvecklingssamtal. Får ni förhinder eller behöver byta tiden så vänligen hör 

av er så fort ni kan. Tiderna finns även bifogade veckobrevet.  
 
På torsdag kommer 4A få en datorlektion av Kent. De kommer bl.a. att få 

lära sig att göra en Power Point presentation. För att de ska kunna logga in 
på www.ne.se så krävs det att barnen har en egen e-mail adress. Det 

kanske är så att några redan har en adress men skulle de inte ha någon så 
hjälper vi dem här i skolan. De som har en e-mail adress får gärna ta med 
den (nedskriven) till torsdag. För 4B gäller detsamma nästa vecka.  

 
På fredag förmiddag ska vi gå och se Ugglekörens musikal. 
 

 Aktivitet Läxa 

Tisdag 9/4 Uttagning till bästa 
4:an i simning! 

 

Onsdag 10/4   

Torsdag 11/4 4B: Idrott 4A+B: Muntlig 
redovisning 

Fredag 12/4 4A: Idrott 4A+B: Veckans nyheter 

Måndag 15/4 Läxhjälp 14:30-15:30  

Tisdag 16/4   

 
Hälsningar 

 

Linda, Linda, Micke, Tina & Kristina 

http://www.ne.se/

