Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 4
Den här veckan drar kurserna på fritidsklubben igång. Det blir makramé eller
dekorationsblommor som barnen kan välja på. Se bifogad PP (pedagogisk planering).
Kursen är mellan 14.30 och 16.00. Vi ser helst att barnen är här hela den tiden.
Vi vill redan nu informera om att Hästens kommer att ha stängt den 23/2 – 2018.
På bilden har barnen börjat med olika projekt och Rebecka ber om att barnen i klasserna ska ta med
sig några saker till nästa vecka. Åk 5 tar med sig en bild på sig själva till nästa vecka , en bild på sin
idol samt en bild på sitt favoritdjur. Åk 4 ska ta med sig ett gosedjur hemifrån och ha det på sin hylla
i skolan. Vi ska använda oss utav det till projektet efter det vi gör nu
Läxor
Årskurs 4:
●

Eng - läs sid 24 i textbook. öva på glosorna till fredag 26/1

Årskurs 5:
●
●

MA - slå in nya matteboken i papper
SV - Läsläxa i Syltmackor och oturslivet och arbetsblad.

Vecka 4
Dag

Klass 4

Måndag

Klass 5
Ta med foto på sig själv,
på favoritdjur och på sin
idol.

Kursstart 14.30-1600
Makramé
Dekorationsblommor

Tisdag

Onsdag

Idrott i Farsta sim- och
idrottshall.
14-15.
Hemma 15.30

Idrott i Farsta sim- och
idrottshall.
14-15.
Hemma 15.30

Hälsa

Torsdag

Fredag

Fritidsklubb
Klubb i Längan

Studieverkstad
(slöjd också)
Ta med ett gosedjur till
bilden.

Klubb i längan
Studieverkstad
(slöjd också)

Kalendarium
31/1: Brandkunskap för femman 10-11
13/2: F-café med elever 16 - 18
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.

