Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 19
På fredag är det show! Vi har pratat med barnen om klädsel. Det är inte så mycket som
behövs. Kolla med barnen vilken ”Lindgren-saga” de ska vara med i och kolla in Youtubeklipp för inspiration. Kontakta Birgitta om ni undrar något.
Nästa vecka börjar uteidrotten på skolan. Då behöver barnen inte byta om utan ha
rörliga/oömma kläder, vattenflaska och gympaskor på sedan morgonen så blir det bra.
Lektionen slutar kl. 15.00 på skolan.
Alla vårdnadshavare för åk 4 har fått en enkät från survey till sina mejladresser. Den kommer
till en mejladress per elev. Snälla svara på den, era åsikter ger oss verktyg för förändring.
Den 26 maj och den 5 juni är det klämdagar. Vänligen meddela oss om ert barn behöver
fritids de dagarna.
Läxor
Årskurs 4:
Läsläxa till 18 maj, kompendium och arbetsblad.
Titta på avsnitt 4 av geografens testamente norden innan tisdag. Ur.se (skola), ne.se (barnen
kan inlogget)
Glosor till 9/5
Årskurs 5:
Se Geografens testamente, avsnitt 6 i Norden innan torsdag. Finns på UR play eller ne.se
(barnen kan lösenord).
Engelskaläxa oregelbundna verb. Till 9/5

Vecka 19
Dag

Klass 4

Måndag

Tisdag

Onsdag

Uteidrott
Kom med oömma kläder,
vattenflaska och gympaskor.
Slutar 15.00

Klass 5

Torsdag

Fredag

Studieverkstad
Möjlighet att se Geografens
testamente 8.10 (andra ämnen går
före)

Uteidrott
Kom med oömma kläder, vattenflaska
och gympaskor.
Slutar 15.00
Studieverkstad
Möjlighet att se Geografens
testamente 8.30 (andra ämnen går
före)

Kalendarium
16/5: Livsmedelsverket kommer till 5:an
26/5: Kristi Himmelsfärd Skolan stängd Begränsat öppethållande på fritids
5/6: Klämdag Skolan stängd. Begränsat öppethållande på fritids.
7/6: Femman klassens dag. 12 – 21!
8/6: Fyran klassens dag 8 – 14.
9/6: Skolavslut
V. 29, 30, 31 Semesterstängt på Hästens.
Trevlig helg!
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Bloggadress

http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/

Telefonnummer

0723-939195 0723-939194

Kom ihåg att gå in på vår blogg och följ oss under veckans arbete. Bloggadressen är
http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/. Gå gärna in och kommentera för vi blir så otroligt glada för
kommentarer.

