Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 48
Oj, vad tiden går fort! Nu är det redan advent och träningen inför fackeltåget är i full gång.
Vår nya bildlärare Rebecka börjar på måndag. Första passen kommer vi vara med i klasserna
och stödja starten. Av erfarenhet vet vi att det kan vara svårt för vissa elever att få nya lärare
och särskilt i praktisktestetiska ämnen. Prata gärna hemma om att det är lika viktigt att ha
arbetsro och göra sina uppgifter på bilden.
Vi behöver fortfarande få veta vilka barn som behöver jullovsomsorg. Med anmälan behöver
vi även närvarotider. Sms och mejl fungerar bra att anmäla/avanmäla på.
Nu har vi också äntligen kommit igång med våra byggen av medeltida omgivningar. Har ni
tomma toa- eller hushållspappersrullar, mjölkförpackningar och andra bra byggmaterial får
ni gärna skicka med era barn det.
Läxa
Årskurs 4 :




Svenska: Samla dikter hemma på ”lämpligt” ställe.
Engelska:
Matte:

Årskurs 5:




Svenska: Läsläxa i Syltmackor och oturslivet, fredagen 1/12 + frågor. Sidorna står på
läxan.
Engelska: Text, frågor och glosor, ”My way to school” till fredag 24/11.
Matte: Alla har med sig längd-, vikt- och volymomvandling hem. Öva på detta!

Vecka 48

Dag

Klass 4

Klass 5

Idrott i Farsta sim- och idrottshall.

Idrott i Farsta sim- och idrottshall.

Måndag

Tisdag
Onsdag

14-15.
Hemma 15.30

14-15.
Hemma 15.30

Torsdag

Fredag

Hälsa

Studieverkstad

Studieverkstad (liten engelskagrupp)

Kalendarium
v. 50 är en elevens val
6/12 Badminton på idrotten
8/12 Novelldagen med dikttema
20/12 Fackeltåg 15.30 – 17.30
21/12 Sovmorgon till 9.00 och klassens dag. Julavslutning!
Vt -18
9/1 Terminsstart
v. 9 sportlov
v. 14 påsklov

Trevlig helg!
Fyrans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=201&token=-Vv6Z
Femmans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=199&token=RBW0D
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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.

