Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 49
Per har satt upp våra adventsstjärnor och vi har plockat fram de elektriska ljusen. I dag har
vi lyssnat på första avsnittet av årets radiokalender. Den heter Marvinter och handlar om en
pojke som får möta några av våra nordiska väsen. Passar utmärkt in i läroplanen för NO och
SO där vi skall prata om våra nordiska naturväsen.
Det har varit regnigt och blött under veckan. När det är ösregn finns alltid alternativet att
vara inne på rasten. Många barn väljer dock att vara ute ändå. Bra, om man har kläder för
detta. Vi vill helst inte ha ”blöta barn” på lektionerna. Det luktar inte så gott kan vi säga. Se
till att de har extrakläder att byta med. Ett par strumpor, mysbyxor och en t-shirt är perfekt.
På idrotten nästa vecka skall vi åka till Skogåshallen och spela badminton. Vi går från skolan
13.10 och tar buss 830 och är tillbaka kl. 15.30. De barn som skall med tillbaka till skolan
kommer vara där ca 15.40.
På fredag är det vår traditionella ”Novell-dag”. Vi klär oss lite extra fint och äter lite finare
middag tillsammans. Vi läser våra dikter för varandra. De som lämnat in bidrag till
dikttävlingen kommer få veta vem som vunnit i de olika klasserna. Per kommer att dela ut
priserna på fotbollsplanen.
Fyran skall vara med i tävlingen ”batterijakten”. Detta innebär att vi ska samla in batterier
och lämna till återvinning. Dessa lämnas in till Clas Olsson för återvinning. Säg till vänner och
bekanta att de ska skänka uttjänta batterier. Allt i linje med vårt Team HÅLLBAR
UTVECKLING.
Till avslutningsdagen den 21/12 är det bra om barnen har en glasburk med sig. Vi skall gjuta
ljus. Det går bra med en barnmatsburk, dricksglas eller en glasljusstake för värmeljus. Denna
dag är skoldagen mellan 9 – 13.30.
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.
Läxa
Årskurs 4 :




Svenska: För er som inte hann till idag finns en ny chans. Samla dikter hemma på
”lämpligt” ställe. Till måndag.
Engelska: text och glosor till fredagen den 8/12
Matte:

Årskurs 5:




Svenska: Läsläxa i Syltmackor och oturslivet, fredagen 8/12 + frågor. Sidorna står på
läxan.
Engelska: text, och glosor till fredagen den 8/12
Matte: Alla har med sig längd-, vikt- och volymomvandling hem. Öva på detta till ni
kan!
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Dag

Klass 4

Klass 5

Idrott Skogås rackethall. Åter med
buss ca15.30. På skolan 15.40

Idrott Skogås rackethall. Åter med
buss ca15.30. På skolan 15.40

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Hälsa

Studieverkstad
Novelldagen

Studieverkstad
Novelldagen

Kalendarium
v. 50 är det 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 – ca.13.30 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

Cecilia Jonsson

ciccijonsson@friskolanhastens.se

Lena Signer

lenasigner@friskolanhastens.se

Birgitta Mastvik

birgittamastvik@friskolanhastens.se

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.

