
Vecka 9 

Hej! 

Hoppas att ni alla har haft ett härligt sportlov! Idag var det roligt att ses igen! 

Vi har bland annat pratat om j-ljudet (4A under tisdagen) och gjort 

experiment på NO:n.  

På eftermiddagen firade vi med massa glass och godsaker att våra 

klasskamrater spelade så bra pingis i Bästa 4:an! Uppskattat!  Vi har 

också pratat om förintelsen inför besöket imorgon.  För er föräldrar som har 

möjlighet att vara med så ska vi vara i Dackesalen på 6-9. Vi kommer att 

samlas utanför 6-9 kl. 8:50 och föreläsningen är sedan kl. 9:00-10:30. 

Självklart är ni välkomna direkt på morgonen om ni hellre vill det och då ses 

vi i våra vanliga klassrum!  

Före lovet (v.7) 

Torsdagen före lovet hade vi Grus & Glitterdag och som minne därifrån 

hänger nu fina fjärilar i våra fönster och stora collage i trappen upp. Det var 

en mysig dag med massage, EQ-lek, pyssel, forumspel och film.  

Denna vecka (v.9) 

Imorgon kommer det att bli mycket fokus på förintelsen och Bennys besök. 

Under veckan kommer vi också att jobba med Södermanland i geografin och 

i historia jobbar vi vidare med medeltiden och bönderna. Vi påminner om 

möjligheten till läxhjälp på måndagar!  

 

Nästa vecka (v.10) 

Nästa vecka blir det dubbel idrott för båda klasserna. Förutom deras 

ordinarie idrottstid (då vi ska klättra!) ska vi också till Friskis och Svettis på 

fredag morgon för ett friskispass! Vi samlas ombytta utanför Friskis kl. 

8:00! För er som är på morgonfritids eller vill ha sällskap ner går vi från 

skolan 7:50. Vecka 10 kommer vi också att få se 2B:s kroppenmusikal – kul!  

 

Ha en trevlig vecka! 

Linda, Linda, Micke, Kristina & Tina 

 Aktivitet Läxa 

Måndag v.9 Läxhjälp 14:30-15:30  

Tisdag Benny 9-10:30 Dackesalen  

Onsdag   

Torsdag 4B: idrott 4A: NO 

Fredag 4A: idrott 4B: NO 

Måndag v.10 Läxhjälp 14:30-15:30  

Tisdag  4A,B: Rättstavning J-ljudet.  

Onsdag  4B: Engelska 


